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THƯ KÊU GỌI 
ỦNG HỘ HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA 

 
          Kính gửi:    Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni; 
          Kính thưa: Quý đạo hữu, Phật tử, Các Nhà hảo tâm, Các Doanh nghiệp; 
          Kính bạch Quý Ngài; 
          Kính thưa Quý liệt vị. 
   Trong những ngày vừa qua của tuần lễ Phật đản, năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ 
chức Đại lễ Phật đản liên hiệp quốc thì ngoài vùng biển của chúng ta đã có một sự việc làm mất đi 
sự hoà bình, ổn định và hợp tác quốc tế. Đó là việc đất nước Trung Quốc đã ngang nhiên đưa giàn 
khoan HD-981 và nhiều tàu các loại xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của đất 
nước Việt Nam, bất chấp luật pháp quốc tế, ngang nhiên vi phạm chủ quyền của Việt Nam, vi phạm 
nghiêm trọng Công ước của Liên hợp quốc về luật biển năm 1982. Hành động này của Trung Quốc 
đã đi ngược lại tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) giữa Trung Quốc và các 
quốc gia thành viên ASEAN. 
   Ngày 14.3.1988, Trung Quốc đánh chiếm đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. 
Trong cuộc chiến không cân sức, 64 cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam đã chiến đấu đến 
giọt máu cuối cùng và anh dũng hy sinh. 
   Chiến tranh biên giới Việt – Trung năm 1979 là một cuộc chiến ngắn nhưng khốc liệt giữa Trung 
Quo c  và Việt Nam, nổ ra vào ngày 17 tháng 2 năm 1979 khi Trung Quốc đưa quân tấn công Việt 
Nam trên toàn tuyến biên giới trên bộ giữa hai nước. 
   40 năm trước, ngày 19.1.1974, Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa của 
Việt Nam. 74 sĩ quan, thủy thủ quân lực Việt Nam Cộng hòa đã kiên cường chiến đấu bảo vệ đảo và 
hy sinh, vĩnh viễn nằm lại ở vùng biển Hoàng Sa. 
   Máu của những người con đất Việt dù trong các hoàn cảnh lịch sử khác nhau đã đổ xuống để bảo 
vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc Việt Nam yêu dấu. Ghi nhận công ơn to lớn đó, chia sẻ nỗi đau 
của những người mẹ, người vợ, người con có người thân đã hy sinh bảo vệ Hoàng Sa  1974 , 
Trươ ng Sa  1988  va   ie n cương  1979  la  vie  c la m ra t ca n thie t cu a ca  co  ng đo ng va  xa  ho  i. 
   Để hỗ trợ các chiến sỹ đang ngày đêm bảo vệ vùng biển quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa va  tu sư a 
ngh  a trang lie  t sy  đa  nga  xuo ng nga y 17 2 1979 trong khi đánh trả quân Trung Quốc xâm lược, 
để các anh chị có chỗ nằm thực sự là chỗ nằm, dù là tối thiểu...; Chương trình „Quê hương và Tôi 
2014“ sẽ góp sức, nha m tri ân các chiến sĩ đã ngã xuống vì Hoàng Sa, Trường Sa,  ie n giơ i, đe  li ch 
sử không quên, tôn vinh những người con đất Việt đã anh dũng hy sinh bảo vệ tổ quốc và thể hiện 
tinh thần đại đoàn kết dân tộc. 
   Trung ta m Va n hoa   ha  t gia o Vie  t nam Franken - chu a V  nh Nghiêm Tp. Nu rnberg CH   Đư c tha 
thiết gửi lời kêu gọi sự phát tâm ủng hộ của Chư Tôn Đức Tăng Ni, quý tín đồ  hật tử, các nhà hảo 
tâm, các doanh nghiệp hãy khởi từ bi tâm, giang rộng vòng tay tiếp sức với chúng tôi ủng hộ tịnh 
tài, tịnh vật để kịp thời hỗ trợ, động viên để các chiến sỹ vượt qua khó khăn bảo vệ vững chắc lãnh 
hải của tổ quốc, để việc làm nhân nghĩa này được thành công viên mãn. 
   Rất mong sự chung tay giúp đỡ của Chư Tôn Đức và Quý liệt vị. 
   Chúng tôi xin trân thành tri ân công đức! 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/17_th%C3%A1ng_2
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   Mọi đóng góp giúp đỡ xin gửi về: 
 
1)- Số tài khoản-Konto-Nr.: 62715, Số ngân hàng-Bankleitzahl: 760 694 40 
Ngân hàng-Kreditinstitut: Raiffeisenbank Altdorf - Feucht eG;     
Chủ tài khoản - Begünstigter: VBKZ Franken e.V. 
IBAN: DE68 7606 9440 0000 0627 15,   SWIFT-BIC: GENODEF1FEC 
Xin các nhà hảo tâm ghi rõ nội dung chuyển tiền: "Quê hương và Tôi 2014". 
 
2 - Trung ta m Va n hoa   ha  t gia o Vie  t nam  ranken-chu a V  nh Nghie m Tp. Nu rnberg CH   Đư c. 
       VBKZ Franken e.V. 
       Castellstr. 60; 90451 Nürnberg / BRD  
   iên hệ:  -       Pt. Chánh Trường; Mobilfon: +49 179 126 3 869 

-     t. Tr   Hoa; Mobilfon: +49 151 128 08 309 
 
3 - Co  ng ta c vie n co  ba n ke u go i va  danh sa ch ghi danh sự phát tâm ủng hộ của Chư Tôn Đức Tăng 
Ni, quý tín đồ  hật tử, các nha  ha o ta m, ca c doanh nghie  p đa   khởi từ bi tâm, giang rộng vòng tay 
tiếp sức cho chương tr  nh „Que  hương va  Tôi 2014“. 
  

 Chu a V  nh Nghie m, nga y 1 tha ng 6 na m 2014 
T M  Trung ta m VH GVN  ranken-chu a V  nh Nghie m Nu rnberg 

Tru  tr   

              
                             

 

   

 


