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Đánh… đánh… đánh… đánh!

Đánh thẳng vào đầu của Bệnh
Phong Đặng Văn Âu, vì mọi
sự suy nghĩ của Đặng Văn Âu
từ cái đầu này, đã khiến cho
Đặng Văn Âu tự ý viết ra
những lời “Nguyển rủa” cả
Dân tộc Việt Nam, vô cùng
độc ác như dưới đây:
(Trích)

“Oan hồn của người Chàm nguyền rủa cho dân ta phải bị như thế này:
 Ta sẽ làm cho Dân tộc Việt Nam các ngươi phải thờ lạy một người Tàu làm Cha
Già. Lăng mộ của người Tàu đó sẽ là hòn đá tảng khiến cho Dân Tộc các ngươi
không thể ngóc đầu dậy được. Còn các Chùa sẽ rước tượng người Tàu đó vào ngồi
ngang hàng với Phật. Sư sãi là Công An, Mật Vụ trá hình.
 Ta sẽ làm cho những nhà thông thái nhất của các ngươi trở nên ngu si, cúi rạp
mình thờ một Tôn giáo của Quỷ. Chúng sẽ đi rao giảng tín điều của Quỷ. Kẻ nào
không tin, sẽ bị chôn sống hoặc bị chặt ra làm nhiều mảnh.
 Ta sẽ làm cho cha mẹ, anh em, vợ chồng các ngươi đấu tố lẫn nhau, rồi giết hại
nhau một cách tàn khốc. Các ngươi sẽ đi xin khí giới của nước ngoài về giết hại lẫn
nhau. Thế giới Tự do sẽ đứng về phía bọn xâm lăng và kết tội phía tự vệ. Các ngươi
sẽ phản bội nhau, vu khống, chụp mũ, bôi nhọ nhau để cho nhân loại khinh bỉ một
dân tộc luôn luôn tự hào về một nòi giống có bốn ngàn năm Văn Hiến. Rồi các
ngươi sẽ bị tống giam vào các trại tập trung để cho đứa con nít hành hạ!
 Ta sẽ làm cho các bậc anh hùng, ái quốc của các ngươi bị chà đạp và phải chết
một cách nhục nhã, những đứa bán nước, phản dân sẽ được thờ lạy, tôn vinh.
 Ta sẽ làm cho mảnh đất xinh đẹp của các ngươi biến thành địa ngục, dân các
ngươi phải liều mình ùa ra biển cho bão táp dập vùi hay xuyên rừng sâu cho thú dữ
xé thịt.
 Dù đã thoát ra khỏi ngục tù Việt Cộng, đến được Đất Nước tự do, các người vẫn
còn bị bọn thảo khấu hăm dọa mạng sống hay bị bọn thảo khấu mạ lỵ.

Tiến sĩ Po Dharma đã đưa ra phân tích và trình bày một cách khách quan và nghiêm túc
trong tác phẩm mang tựa đề “Lịch sử 33 năm cuối cùng của vương quốc Champa,
1802-1835” do International Office of Champa xuất bản tại San Jose, California (Hoa
Kỳ), dưới sự bảo trợ của Hội Đồng Phát Triển Văn Hóa– Xã Hội Champa. Tác phẩm
này tổng cộng 279 trang cộng với 2 bản đồ, chia thành nhiều chương mục. Anh Lê Kiến



Thành nên tìm đọc tác phẩm đó để biết sự tàn bạo của vua Minh Mạng dưới triều Nhà
Nguyễn và để hiểu mối căm thù của người Chiêm Thành là tất yếu.

Theo tôi, dân Việt Nam mình bị những oan hồn của dân tộc Chiêm Thành báo oán.

Những oan hồn người Chiêm Thành (Chàm) nguyền rằng: “Tổ tiên các ngươi (tức là dân
Việt Nam) đã tru diệt dân ta một cách tàn bạo dã man, thì ta sẽ xui khiến chính dân các
ngươi trở nên những kẻ điêu ngoa, tai ngược, gian ác, đạo đức giả, phản bội nhau, thù
oán nhau, chia rẽ nhau, càng thông minh tài giỏi bao nhiêu càng trở nên ngu độn bấy
nhiêu để tiêu diệt lẫn nhau một cách tàn bạo dã man, khiến cho cả thế giới khinh bỉ”.

Thuở xưa, vua Trần Nhân Tông gả Huyền Trân Công Chúa – con gái của mình – cho
vua Chiêm Thành, Chế Mân, để đổi lấy hai Châu Ô Lý và để kết tình hòa hiếu thông gia,
nhưng sau đó vua sai Tướng Trần Khắc Chân vào đất Chiêm cướp lại. Dù giải thích cách
nào để bảo chữa việc làm của vua mình thì vua mình cũng đã mang tội bội ước. Phải
chăng, vì thế oan hồn dân Chàm xui Việt Cộng luôn luôn bội ước để báo thù?”
(hết trích)

Những lời của BP. Đặng Văn Âu đã trích ở trên, đã chứng tỏ Đặng Văn Âu, là một tên
tay sai của ngoại bang, có thể của người Chàm, hay của Tầu cộng, nên mới dám tự viết ra
những lời tận cùng của lòng dạ độc ác, để “nguyền rủa” cả Dân Tộc Việt Nam. Trong đó,
có Tổ Tiên, Ông Bà, Cha Mẹ, của người viết bài này.

Chính vì thế, không riêng một người nào, mà cả Dân Tộc Việt Nam, hơn 90 triệu người, ở
trong và ngoài nước, mọi người, ai cũng có thể lên tiếng.

Riêng người viết, khi bắt đầu viết những dòng này, là tôi đang làm bổn phận của một con
dân nước Việt, tự thấy, mình cần phải viết ra những điều mà lý trí của mình bảo phải lên
tiếng cho cả một Dân Tộc, đã bị một kẻ bất lương, là BP. Đặng Văn Âu, đã đứng về phía
ngoại bang, viết ra những lời lẽ đầy ác độc, xuyên tạc lịch sử, sỉ nhục, phỉ báng các bậc Tiền
Nhân, kể cả Triều Trần, và Huyền Trân Công Chúa, với biết bao nhiêu những hy sinh, đã
dày công dựng nước và mở nước.

Ngày xưa, lúc còn bé, khi học bài Địa Lý: Nước Việt Nam hình cong chữ S; Từ Ải Nam
Quan đến mũi Cà Mâu. Nước Việt Nam hình cong chữ S đó, đã do Tiền Nhân để lại cho
lớp hậu sinh, bằng mọi giá phải giữ gìn. Và trong những trường hợp, hay một giai đoạn nào
đó, nếu xét thấy cần, thì cũng phải dùng cả máu xương để bảo vệ.

Gần đây, vì thấy những lời Xúc Phạm các Bậc Tiền Nhân quá nghiêm trọng, nên vào ngày
09/09/2019, ông Nguyễn Đức Chung đã lên tiếng, cũng như đã đăng trên Hồn
Việt hon-viet.co.uk hai tài liệu về Chiêm Thành - Chân Lạp, để chứng minh những gì BP.
Đặng Văn Âu viết là hoàn toàn bịa đặt, xuyên tạc lịch sử.

Vậy, nhân đây, chúng tôi kính mời quý độc giả cùng đọc cả ba bài viết đã đăng trên Trang
Web Hồn Việt hon-viet.co.uk cũng như đã phổ biến trên các Diễn Đàn, để tường:

http://hon-viet.co.uk/
http://hon-viet.co.uk/


http://hon-viet.co.uk/NguyenDucChung_YKienVeBaiNoiChyenCuaOngBPDVAVaEm
ailCuaLsLTQuat.htm

http://hon-viet.co.uk/PhanHungNhon_TaiSaoHaiNuocChiemThanhVaChanLapBienMa
tTrenBanDoTheGioi.htm

http://hon-viet.co.uk/LamVanBe_VietNamKhongHeDanhChiemThuyChanLap.htm

Trở lại với BP. Đặng Văn Âu. Chúng tôi vẫn nhớ, vào ngày 15 tháng Bảy năm 2018, khi
sang miền Nam Cali, để tham dự Ngày Hội Ngộ Cựu Tù Nhân Chính Trị Quảng Nam-Đà
Nẵng, với ước mong từ lâu, là được gặp lại Quý Vị cựu tù, đã một thời, trong những năm
tháng dài bị Việt cộng hành hạ, đọa đày, đói khát, lạnh lẽo suốt bốn mùa, nam tù phải thay
trâu bò, cày, cuốc cho nữ tù cấy, gặt. Phải dầm mình dưới sình lầy tới bụng, tới ngực, làm
mồi cho đỉa, hoặc lên rừng Dương Sim nam tù đốn củi, nữ vác xuống, chất thành mét khối,
cho đến khi “cán bộ sản xuất” đo và chấp nhận “đủ chỉ tiêu” thì mới được nghỉ. Nghĩa là tất
cả Cựu tù “cải tạo” phải làm tất cả những công việc nặng nhọc nhất trong công việc lao động
khổ sai.

Với ước mong ấy, nên tôi đã sang Hoa Kỳ để gặp lại quý vị Cựu Tù Nhân Chính Trị Quảng
Nam - Đà Nẵng trong nước mắt, không nói nên lời.

Và cũng trong dịp ấy, chúng tôi tham dự Hội Nghị Song Thất Khối Tinh Thần Tổng Thống
Ngô Đình Diệm vào ba ngày 06, 07 và 08 tháng 7/2018.

Ngày cuối, tức ngày 08/07/2018, chúng tôi đã gặp ông Liên Thành và người em trai, cùng đi
với BP. Đặng Văn Âu tại nhà hàng. Sau khi chào hỏi, ông Liên Thành có viết và ký tặng cho
ông Nguyễn Đức Chung một cuốn sách “Trận Chiến Tình Báo/Phản Tình Báo giữa
VNCH/CIA, và Cộng sản Hà Nội 1955-1975”. Ông Nguyễn Đức Chung đã nhận cuốn sách,
hiện giờ vẫn cất giữ.

Sau đó, ông Liên Thành và Đặng Văn Âu có ngỏ lời mời chúng tôi đi ăn. Nhưng chúng tôi
đã từ chối, vì chúng tôi thấy ở BP. Đặng Văn Âu có điều gì đó, qua những bài viết, cũng như
lúc ông ta về Việt Nam, được tự do đi khắp nơi, nhưng không phải để thăm gia đình, mà để
cưới vợ. Chúng tôi không tin ông ta “chống cộng”.

Chúng tôi là người Điều hành Trang Web Hồn Việt hon-viet.co.uk với lập trường Chống
Cộng Quyết liệt, không bao giờ chấp nhận “đứng chung” với đảng Cộng sản Hà Nội dưới
mọi hình thức. Chúng tôi luôn luôn ước mong được đóng góp một phần bé nhỏ vào Đại Cuộc
Chung: Tiêu trừ đảng Cộng sản Việt Nam, để toàn dân sẽ cùng nhau xây dựng lại một nước
Việt Nam Tự Do - Dân Chủ - Không Cộng sản!

Với lập trường sắt đá ấy, đó là lý do, chúng tôi từ chối, vì không thể ngồi chung bàn với BP.
Đặng Văn Âu.

Cho đến giờ này, có nhiều người bạn của chúng tôi nói rằng: “BP. Đặng Văn Âu điên, ngu,
háo danh, muốn nổi danh”. Vì nếu muốn nổi thì BP. Đặng văn Âu đã và đang “nổi lều bều”
đó chứ. “Nó” thì làm sao mà “chìm” cho được.
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Nhưng tôi không nghĩ như vậy. BP. Đặng Văn Âu không ngu, không điên, mà Đặng Văn Âu
có thể đã làm tay sai “có thù lao” của người Chàm, khi viết về cái lời của nhà ông “Tiến sĩ
Po Dharma đã đưa ra phân tích và trình bày một cách khách quan và nghiêm túc trong tác
phẩm mang tựa đề “Lịch sử 33 năm cuối cùng của vương quốc Champa, 1802-1835” do
International Office of Champa xuất bản tại San Jose, California (Hoa Kỳ), dưới sự bảo
trợ của Hội Đồng Phát Triển Văn Hóa– Xã Hội Champa. Tác phẩm này tổng cộng 279 trang
cộng với 2 bản đồ, chia thành nhiều chương mục”.

Xin mọi người cùng suy xét: BP. Đặng Văn Âu không viết những lời tàn ác kia, để
“nguyền rủa” giặc Tầu cộng và “Bộ chính trị” của Việt cộng, mà tận dụng hết những lời
vô cùng tàn ác, độc địa để chỉ “nguyền rủa” các bậc Tiền Nhân và cả Dân Tộc Việt Nam.

BP. Đặng Văn Âu, là một CON người tàn độc, vô lương tâm, không có tình tự Dân Tộc, chỉ
vì cái lợi riêng, nên đã quên cả cội nguồn, vong ân, bất nghĩa khi viết những lời đã trích ở
trên. Bởi, không có Nhà Trần với sự hy sinh đầy nước mắt của Huyền Trân Công Chúa. Và
không có các đời Chúa Nguyễn, thì nước Việt Nam không có hình cong chữ S.

Người viết nghĩ rằng, không có một người Việt Nam yêu nước chân chính nào, mà có thể
viết ra những lời vô cùng ác độc, để “nguyền rủa” cả Dân tộc Việt Nam như BP. Đặng Văn
Âu đã làm.

Tạm kết:

“Ẩm thủy tư nguyên” Uống nước nhớ nguồn. Nhưng BP. Đặng Văn Âu, bây giờ, đã “uống
nước” của “Tiến sĩ Po Dharma trong tác phẩm mang tựa đề “Lịch sử 33 năm cuối cùng
của vương quốc Champa, 1802-1835” do International Office of Champa xuất bản tại
San Jose, California (Hoa Kỳ), dưới sự bảo trợ của Hội Đồng Phát Triển Văn Hóa– Xã
Hội Champa. Tác phẩm này tổng cộng 279 trang cộng với 2 bản đồ, chia thành nhiều
chương mục”.

Chính vì thế, BP. Đặng Văn Âu, mới dám viết ra những lời độc ác, vô nhân kia, để chỉ
“nguyền rủa” riêng các Bậc Tiền Nhân và cả Dân Tộc Việt Nam mà thôi.

Người viết không thể dài dòng để phân tích Lịch sử, vì nghĩ rằng, mọi người, kể cả lớp hậu
sinh đều có thể đọc các Trang Chính Sử của Dân Tộc, để rồi đừng nên tin những gì BP.
Đặng Văn Âu đã nói và đã viết.

Tuy nhiên, hơn 90 triệu người dân Việt Nam, ở quốc nội cũng như hải ngoại, tất cả, họ
đều có quyền “mượn” cây “Đả cẩu bổng pháp” để “ra đòn” với BP. Đặng Văn Âu, về cái
TỘI lớn nhất, là đã “nguyền rủa”, đã xúc phạm các Bậc Tiền Nhân và cả Dân Tộc Việt
Nam. BP. Đặng Văn Âu, đúng làm một tên Phản Quốc!

29/11/2019
Hàn Giang Trần Lệ Tuyền


