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Đức-quốc, ngày 15 tháng 9 năm 2020 

 
Thông báo thứ 1) kêu gọi tham dự, hổ trợ 

 
Kính thưa Quí vị  Lãnh-Đạo, quí vị Niên-Trưởng,    
Kính thưa các Anh Chị Em Thanh niên, Sinh viên Việt-Nam tại Âu-Châu. 
 
Chúng tôi nguyên là thuyền nhân may mắn tới Đức đầu thập niên năm 80, sau đã 
tốt nghiệp ngành kinh tế và hiện đang sinh hoạt trong doanh nghiệp, nhờ đó có mối  
quan hệ với một số vị trong chính quyền và giới trí thức người Đức. 
   
Duyên may đã dưa chúng tôi gặp gỡ Giáo sư Nguyễn-Văn-Canh thuộc Đại học 
Stanford Hoa-Kỳ, nguyên là Giáo sư Đại-học Luật-khoa Sài-gòn, người có công 
soạn thảo trong nhiều chục năm cuốn sách về hai quần đảo Hoàng-Sa & Trường-Sa 
với những tài liệu phong phú, cụ thể, nói lên tầm quan trọng thiết yếu của vùng 
Đông-Nam Á cũng như của toàn thế giới. 
 
Chúng tôi cũng vinh dự được Giáo sư Canh ủy nhiệm điều hành Phong-Trào Vận-
Động cho HS &TS tại Âu-Châu (Thư Giới-Thiệu đính kèm), một trách vụ nặng nề, 
trọng đại mà chúng tôi nghĩ rằng chỉ có thể hoàn thành với sự chỉ giáo, hỗ trợ của 
quí vị lãnh đạo, nhân sĩ dày kinh nghiệm và nhiệt huyết, của quí bạn trẻ đầy lý 
tưởng và dũng khí thuộc toàn thể Âu-Châu này. 
 
Chúng tôi thiển nghĩ việc cấp bách cần làm là chuyển tới các vị nguyên thủ quốc 
gia và các vị chức quyền, các vị lãnh đạo tinh thần, các giới truyền thông, các Viện 
Sử-học tài liệu hữu ích và quí giá này để tạo ý thức về mối nguy cơ của nhà cầm 
quyền Trung-Cộng, ngõ hầu giải trừ một sự đe dọa khẩn thiết  và cận kề, đồng thời  
giải thoát các nước quanh bờ phía tây Thái-Bình Dương, trong đó có Việt-Nam, 
khỏi ách thống trị bạo tàn của bá quyền Bắc-Kinh. 
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Chúng tôi ước tính cần thiết (trước ngày 15. tháng 10.2020) 50 cuốn sách, do mỗi 
hội đoàn vui lòng ủng hộ một cuốn (đặt mua tại Hội ACSAV = Association of 
Cultural & Social Advancement for Vietnamese, Inc của Phong-Trào, với giá 40 
USD); riêng tiền thuế và cước phí bưu điện (mỗi cuốn 523 trang gửi từ Mỹ qua 
Âu-châu) do Giáo sư Canh sẵn sàng bảo trợ. 
 
Với tinh thần đoàn kết sẵn có, với lòng ưu ái nâng đỡ vì sự quan tâm chung đối với 
vận mệnh quốc gia, dân tộc, chúng tôi tin tưởng niềm ao ước kể trên sẽ thành hiện 
thực. 
 
Sau khi sách được phổ biến, chúng tôi dự tính sẽ tổ chức các buổi thuyết trình tại 
Quốc-hội Âu-châu và Quốc-hội Đức-quốc. Mọi thắc mắc nếu có, xin liên lạc qua 
điện thoại hoặc e-mail, chúng tôi sẽ cố gắng giải đáp nhanh nhất.  
 
Xin thành thực cảm ơn và trân trọng kính chào toàn thể qui vị. 
 
Ngô-Hoàng-Phong 
 
Tài chánh hổ trợ sách xin gởi về trương mục: 
Targo Bank DE12 3002 0900 2609 6805 84 BIC: CMCIDEDDXXX  
mục đích chuyển ngân: HS TS Book support 
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