
Ý kiến về bài nói chuyện của ông Bằng Phong Đặng Văn Âu
và email của Ls. Lê Trọng Quát

Nguyễn Đức Chung

Nhận được và đọc email của Ls. Lê Trọng Quát đề cập đến vấn đề “Luật Nhân Quả”, qua bài
nói chuyện của ông Bằng Phong Đặng Văn Âu qua hai video clips trên YouTube. (xin đính
kèm phía dưới bài viết).

Thú thật, sau khi đọc xong email của Ls. Lê Trọng Quát, người viết không thể không lên
tiếng qua cái lập luận về con dân và đất nước Việt Nam đang “gặt Quả” do Ông Cha chúng
ta đã “gieo cái Nhân” khi “Phạt Chiêm”.

Trước hết, xin có nhận xét về cái “Quả” mà tác giả Bằng Phong Đặng Văn Âu (BPDVA) đề
cập trong hai video clips trên YouTube mà Ls. Lê Trọng Quát đã email biểu đồng tình sau
khi xem xong.

“Phạt Chiêm”:
Ai đã từng là người Việt và học lịch sử nước nhà, chắc chắn chúng ta sẽ không thể quên việc
hy sinh xương máu của Tổ Tiên chúng ta qua bao đời đã hy sinh cả máu xương để gầy dựng
bảo vệ non sông, bờ cõi. Câu “Bình Tống”, “Phạt Chiêm” cũng theo dòng lịch sử truyền lại
cho hậu thế phải ghi nhớ và noi theo.

Vua quan Chiêm Thành đã từng nhiều lần thừa cơ giặc Tàu phương Bắc đánh phá biên thùy
phía Bắc nước Đại Việt, họ đem quân cướp phá vùng biên giới phía Nam nước ta. Chế Bồng
Nga, đã ba lần kéo quân đánh cướp tận Thăng Long, kinh thành Đại Việt.

Trong thế chẳng đặng đừng, để sinh tồn và bảo vệ an nguy bờ cõi của Ông Cha chúng ta,
Chiêm Thành đã thất thủ.

Theo lập luận của hai ông BPDVQ và Ls. Lê Trọng Quát, thì những gì dân tộc Việt Nam
chúng ta đang hứng chịu bởi giặc Tầu Cộng và Việt cộng gây ra là do cái “Nhân tàn ác” của
Cha Ông chúng ta gây ra?!

Thưa ông BPDVA, như lập luận qua bài nói chuyện của ông với hai video clips về hệ quả
những gì đã và đang xảy đến cho dân tộc cùng đất nước Việt Nam bởi đảng Cộng sản Việt
Nam gây ra từ khi chúng thành lập cho tới này, và còn nguy cơ đến đại họa diệt vong của
dân tộc cùng email hưởng ứng đồng tình của Ls. Lê Trọng Quát:

Trích: “…tôi tin ở luật nhân quả và chúng ta đang trả nợ của ông bà chúng ta đã sát hại
một cách man rợ nhiều người Chiêm vô tội.”

Phải chăng:

- Ls. Lê Trọng Quát cho rằng Ông Cha chúng ta nói riêng và dân tộc Việt Nam nói
chung có bản chất “man di mọi rợ”?!!! Xin Ls. Lê Trọng Quát trưng dẫn bằng chứng.
- Dân tộc Việt chúng ta đã bị giặc Tàu phương Bắc đô hộ và ra sức đồng hóa dân tộc
Việt Nam trên ngàn năm;



- Gần một trăm năm người Pháp vào đô hộ nước Việt chúng ta;
- Mười ba anh hùng liệt sĩ Yên Bái cùng bao nhiêu anh hùng vô danh khác đã hy sinh
trong công cuộc chống giặc ngoại xâm.
- Bao nạn nhân của các Cuộc Cải Cách Ruộng Đất, Cuộc Thảm SátTết Mậu Thân, Mùa
Hè Đỏ Lửa…
- Trên nửa triệu người chết trên rừng, dưới biển, trong đó bao nhiêu phụ nữ và trẻ thơ
vô tội đã bị hải tặc Thái Lan hãm hiếp quăng mất xác xuống Biển Đông, bao nhiêu
người bị bắt đi mất tích; Bao nhiêu đồng bào chết trên các “vùng kinh tế mới” vì thiếu
lương thực, thuốc men, phương tiện tối hiểu để sống…
- Hàng trăm ngàn người vô tội đã chết trong các “Trại tập trung cải tạo” của đảng
CSVN…
- Bao nhiêu Quân, Dân, Cán, Chính Việt Nam Cộng Hòa sau ngày 30/4/1975 còn kẹt
lại trong nước, cho tới nay đã và đang bị đảng cộng sản Việt Nam cai trị, trả thù bằng
nhiều thủ đoạn vô cùng độc ác, tàn bạo, đê hèn, gian manh… mất cả Tự Do, Nhân
Quyền…
- Hiện nay, Tàu cộng với sự trợ giúp của Việt cộng lại đang lăm le xâm lăng Việt Nam
thêm một lần nữa…

Nói tóm lại, tất cả nhũng tang thương, máu và nước mắt mà người dân Việt Nam đã và đang
gánh chịu là như lời của Ls. Lê Trọng Quát đã viết: “tôi tin ở luật nhân quả và chúng ta
đang trả nợ của ông bà chúng ta đã sát hại một cách man rợ nhiều người Chiêm vô tội”.

"Cách mạng" Cải Cách Ruộng Đất tại miền Bắc Việt Nam 1953 - 1956 và Hài cốt bao nạn nhân
của Việt cộng hồi Tết Mậu Thân 1968



Vùng "Kinh Tế Mới" sau khi cưỡng chiếm nước VNCH



Thuyền nhân tỵ nạn CSVN
Hay đó là do cái “Nhân” do Cha Ông chúng ta đã “Phạt Chiêm”, “xóa sổ Chiêm Thành”???
Ls. Lê Trọng Quát và ông Bằng Phong Đặng Văn Âu nên nhớ:
Người Chiêm Thành từng nhiều lần muốn xâm lăng tiêu diệt Đại Việt, nhưng không làm
được. Và tất nhiên, với những trận chiến để sống còn ấy, phải có người thắng, kẻ thua.
Cuối cùng Tổ Tiên của chúng ta đã thắng. Thế nhưng, kể từ khi hòa nhập với dân tộc



Việt Nam, qua bao nhiêu thế hệ, người Chiêm Thành vẫn được sống bình an, không bị
“bách hại”. Trong lịch sử cận đại, qua hơn hai mươi năm dưới Thể Chế Việt Nam Cộng
Hòa, người Chiêm Thành hoàn toàn được sống an lành, được Chính phủ là Luật pháp
bảo vệ. Con cháu họ đều được sống bình đẳng, được học hành như mọi người dân Việt
Nam. Nếu có tài đức họ đều được tham chính. Họ cũng được tự do ăn mặc và học tiếng
Chiêm Thành. Các di tích của người Chiêm chẳng những không bị phá bỏ, mà đều được
bảo tồn một cách hoàn hảo.

Như vậy, Tổ Tiên của người Việt Nam “man rợ”, tức “man di, mọi rợ” chỗ nào ???

Một lần nữa, sau khi đã kẻ tung người hứng, thì xin hai ông vui lòng trưng dẫn bằng
chứng như chính lời của Ls. Lê Trọng Quát đã viết “ông bà chúng ta đã sát hại một cách
man rợ nhiều người Chiêm vô tội”.

Và với những bằng chứng lịch sử hiển nhiên không ai có thể phủ nhận, nhưng phải chăng
theo ý của hai ông BPDVA và Ls. LT Quát:

1- Người dân Việt nên lặng yên cam chịu cái “Quả” mà theo hai ông là do cái
“Nhân” mà Ông Cha chúng ta đã gây ra cho Chiêm Thành???

2- Việc các hội đoàn, đảng phái, cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng sản chúng ta tại
hải ngoại đã và đang đấu tranh cho một Việt Nam Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền từ
trước tới nay là thừa thãi, vô bổ???

3- Những ai kêu gọi chống Cộng, đuổi giặc ngoại xâm Tàu cộng hiện nay là không
chính đáng???

Nếu đúng như lập luận “Nhân Quả” của hai ông, thì từ giặc Tàu, giặc Tây và giặc Cộng tức
đảng CSVN, chúng đều “VÔ TỘI”?!!!

Đúng là hai “tư tưởng lớn” gặp nhau!

Nguyễn Đức Chung
09/9/2019
--------------------------------------

Lê Trọng Quát <ltqvina@gmail.com>
To:AU DANG
Cc:Phan Hải Tấn,phuong vu,Thanh Nghuyen,Nhu Phuong Tran,phamtao36@gmail.com
Bcc:chungquy@yahoo.co.uk
7 Sep at 16:43
Thàh thật cảm ơn anh Âu đã gửi video buổi nói chuyện của anh mà tôi
đã xem và nghe cả hai phần I, II . Cũng như anh và chắc là nhiều người nữa,
tôi tin ở luật nhân quả và chúng ta đang trả nợ của ông bà chúng ta đã sát hại
một cách man rợ nhiều người Chiêm vô tội. Xem video của anh, tôi bổng sực nhớ
đến ông Quảng Đại Minh, đại diện dân Chàm ở Ninh Thuận, Dân biểu Quốc Hội VNCH
nhiệm kỳ II , 1959-1963 cùng thời với tôi. Ông rất dễ thương, tôi quen ông nhiều và nghĩ rằng



sự biệt đãi mà Tổng Thống Ngô Đình Diệm dành cho ông đã giúp ông nguôi bớt lòng
hận thù chính đáng của ông đối với chúng ta. Tôi cũng nhớ đến một bài thơ của thi sĩ Chế Lan
Viên
gợi nhiều xúc động :
Than ôi! mấy độ tràn binh lữa
Bổng xóa mờ Chiêm dưới máu rơi,
Đổ nát cơ đồ dân tộc ấy,
Bơ vơ than khóc nước non Hời
..............................................
Anh đã nhận xét rất đúng về Tổng Thống Diệm theo như tôi được biết.
Tôi thiển nghĩ một sự kiện rất hùng biện : xưa nay chưa từng có một vị quốc trưởng nào trên thế
giới, đã chết 56 năm rồi mà người đời còn mổi năm làm lễ truy điệu.
Những chi tiết anh kể về vụ đảo chính 1963, vụ tranh đấu của một số sư sải và Phật tử, vụ đem
bàn thờ Phật ra ngoài đường phố Huế tiếp theo vụ mưu toan li khai Miền Trung1966 bị Tướng
Nguyễn Cao Kỳ và Nguyễn Ngọc Loan đánh dẹp đều đúng. Dân chúng Huế, Đà nẵng còn nhớ
rõ.
Là nhân chứng của một giai đoạn lịch sử đầy biến động, tôi đã phải trả lời nhiều thắc mắc và
chất vấn của
một số vị muốn tìm hiểu cuộc chiến tranh 3O năm + trước và sau cuộc chiến, ở đất nước chúng
ta.
Tôi ghi lại đây để ai muốn biết thì mở xem các video youtube LS Lê Trọng Quát :
- cuộc phỏng vấn dài gần 4 giờ của bác sĩ Thiên Hương, Tổng Hội Sinh Viên quốc gia tại Pháp:"
Từ cuộc khởi nghĩa Cần Vương 1885 đến Việt Nam XHCN" ( bằng Pháp ngữ vì nhiều cháu
không thông thạo tiếng Việt nhưng tha thiết với nguồn gốc quê cha ).
- cuộc phỏng vấn tại Pháp của nhà đạo diễn Mỹ David Naglieri ( được nhiều giải thưởng của
Viện EMMY)
"Từ cuộc đảo chính tháng 11, 1963 đến quốc nạn 1975".
- cuộc phỏng vấn tại Pháp của nhà đạo diễn Mỹ Fred Koster trong chương trình thực hiện phim "
Through our eyes : The Vietnam war" (Chiến tranh VN dưới mắt chúng tôi).
Thân chúc anh sức khỏe.
Lê Trọng Quát

Le ven. 6 sept. 2019 à 14:32, AU DANG <bangphongdva033@gmail.com> a écrit :

Kính gửi thầy Lê Trọng Quát và quý vị:
https://khongquanc130.blogspot.com/2019/09/em-tam-tinh-viet-lich-su-thu-thu-ba-gui.html
https://www.youtube.com/watch?v=w0n6mTlT-m4 (PHẦN I)
https://www.youtube.com/watch?v=5LWSUSNHeHI (PHẦN II)
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