
10.06.2021

Kamala takinkäännös - Kamala Harris on tekopyhä

Video: https://www.youtube.com/watch?
v=ZWk18BQQVhA&ab_channel=SkyNewsAustraliaSkyNewsAustraliaVahvistettu

Ja nopeasti USA:han. No, jälleen kerran, Trump oli oikeassa. Kuten tiedätte, tuolla ulkona on 
tuhansia ihmisiä, jotka ovat päättäneet matkustaa USA:n ja Meksikon rajalle. Osaksi se johtuu siitä, 
että kaupungissa on uusi sheriffi ja koska he ajattelevat, että hän on hieman pehmeä. Enkä tarkoita 
ainoastaan aivoja. 

Oletus on, että Bidenin hallinto on paljon avosydämisempi ja vastaanottavaisempi. Unelmoijille ja 
kaikille koodinimille, joita he antavat ihmisille, jotka ylittävät rajan laittomasti. Näettekö, 
Australiassa me ymmärrämme laillisen maahanmuuton, johon monella ihmisellä on suora 
perheyhteys ja me kaikki ymmärrämme asian arvon. Mutta, meillä on myös hyvin vahva asenne, 
kun puhutaan laittomasta maahanmuutosta. Yksinkertaisesti sanottuna: laittomien 
maahanmuuttajien määrä, jotka menevät mihin tahansa valtioon, tekevät vaikeammaksi luoda 
asuinolosuhteita laillisille maahanmuuttajille. Kyseessä ei ole vaikea asia ymmärtää.

Vaan kysymys on siitä asiasta, josta vasemmisto ajatteli, että se on heidän puolellaan. Muistatteko? 
Juuri kun Kamala Harris oli vasta valittu varapresidentiksi ja hän oli osa tuota uutta suuntausta, joka
halusi tarjota toivoa ihmisille - Etelä- ja Keski-Amerikan ihmisille. He ajattelivat, että kaupungissa 
on uusi sheriffi ja että he välittävät. 

Kamala Harris: "He eivät halua jättää paikkaa, jossa ovat varttuneet aikuisiksi. He puhuvat sellaista 
kieltä - he tuntevat sen kulttuurin. Paikka, joka on heidän kotinsa. Suurin osa ihmisistä ei halua 
lähteä kodistaan... Minä ajattelen asiasta niin, että meidän täytyy ymmärtää tämä: meidän on 
annettava ihmisille jonkinlainen toivon tunne." 

Mitä tahansa tuo tarkoittikin. Pikakelauksella eteenpäin, kun Kamala Harris pääsi asemaan, jossa 
nykyinen presidentti Biden asetti hänet täyteen vastuuseen ongelmista eteläisellä rajalla. Siellä on 
tuhansia ihmisiä, kirjaimellisesti, he heittävät lapsia esteiden yli ja muurin yli, jossa on kaunis pieni 
ovi. Heidän aikomuksensa on päästä USA:han. Niinpä, hänen (K. Harris) ensimmäinen vierailunsa 
USA:n ulkopuolella varapresidenttinä ja väistämättömästi presidenttinä, koska Joe Biden ei kestä 
neljää vuotta. Kamala oli Guatemalassa tänään. Hänellä oli viesti, joka muistutti hieman enemmän 
John Howardia kuin Bernie Sandersia. 

Kamala Harris: "Haluan tehdä asian selväksi ihmisille tällä alueella, jotka ajattelevat tekevänsä tuon
vaarallisen matkan USA:n ja Meksikon rajalle. Älkää tulko tänne. Älkää tulko tänne. USA jatkaa 
lakiensa laillisuuden valvomista ja raja-alueensa turvallisuuden varmistamista. On olemassa laillisia
menetelmiä, jotka maahanmuuton kautta voidaan toteuttaa - ja pitäisi toteuttaa. Mutta me... Eräs 
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meidän tärkein arvomme on, estää laitonta maahanmuuttoa. Ja minä uskon, jos tulet rajallemme, 
sinut käännytetään takaisin."

Tarkoitatko, että on olemassa ero laittoman ja laillisen maahanmuuton välillä? Kuka niin sanoi? 

Donald Trump: "Nyt on kongressin aika näyttää maailmalle, että Amerikka on sitoutunut 
lopettamaan laittoman maahanmuuton ja tekemään armottomat kojootit, kartellit, huumeiden 
välittäjät ja ihmiskauppiaat työttömiksi." 

Tuo oli puhe, jonka totta kai, tuo hullu nainen, Nancy Pelosi repi kappaleiksi. Ja tuo puhe heijastaa 
samaa asiaa, mitä Kamala Harris nyt parhaillaan sanoo ihmisille Keski-Amerikassa. Ja tuon asian 
vuoksi Kamala ajatteli pääsevänsä presidentiksi, mutta hänet sysättiinkin demokraattien 
pääehdokkaiden joukosta pois ennen kuin yksikään oli äänestänyt. Tässä on Kamala Harris ja hänen
reaktionsa tuohon aikaan. (Hapannaama ja tiukkahuuli - sourpuss, cat lips). Ala-arvoista ja niin 
rasistista. Ja, sitten hän menee ja sanoo tarkalleen samat asiat: on olemassa ero laillisen ja laittoman 
maahanmuuton välillä. 

Sanotaan kaikki yhdessä: Trump oli oikeassa. 
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