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V/v gây quỹ cứu trợ nạn nhân chiến tranh tại Ukraine 

Berlin , ngày 1 tháng 3 năm 2022 

Kính thưa quý vị Lãnh Đạo Tinh Thần Tôn Giáo, 

Kính thưa quý Hội Đoàn , Đoàn Thể và Tổ Chức chống Cộng tại CHLB Đức và Âu Châu, 

Kính thưa quý vị thân hào nhân sỹ, 

Từ ngày 24 tháng 2 năm 2022 đất nước Ukraine ngập tràn trong khói lửa chiến tranh do tham vọng bá quyền 

của Tổng Thống Nga Vladimir Putin. Sự xâm lăng lãnh thổ đầy bạo lực bất chấp các quy ước quốc tế của 

Putin đã bị toàn thế giới lên án. Tổng Thống Ukraine Wolodymyr Selenskij đang chiến đấu dũng cảm cùng 

quân đội và nhân dân Ukraine chống lại đoàn quân xâm lăng. 

Trong thảm cảnh chiến tranh này hiện tại ở Ukraine có bảy triệu rưỡi trẻ em đang bị đe dọa mạng sống và có 

trên nửa triệu người đang trên đường tản cư trong mùa đông buốt giá. 

Trước nỗi thống khổ của cả một dân tộc bị ức hiếp vô pháp, chúng ta, vốn là những nạn nhân của bạo quyền 

Cộng Sản Việt Nam, phải có những hành động trợ giúp nhanh chóng và thiết thực đến các nạn nhân chiến 

tranh tại Ukraine. 

Với lá thư này Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại CHLB Đức kêu gọi gây quỹ cứu trợ nạn nhân chiến tranh tại 

Ukraine. Số tiền quyên góp sẽ được chuyển toàn bộ đến DEUTSCHE CARITAS. 

Xin quý vị ủng hộ tài chánh gửi vào: Konto NGUYỄN VĂN RỊ. 

VOLKSBANK   MÖNCHENGLADBACH eG 

IBAN DE03 3106 0517 2208 4110 15;   BIC: G ENODED1MRB 

Spenden Hilfe für die Menschen in der Ukraine  

Chúng tôi sẽ kết thúc chương trình gây quỹ đợt 1 vào ngày 15.3.2022 để kịp thời chuyển tiền sớm đến tay 

người cần được giúp đỡ 

Xin trân trọng cám ơn quý vị; Cầu xin Thượng Đế phù hộ Ukraine và thế giới chúng ta 

Möge Gott die Ukraine und unsere Welt segnen! 

Kính thư 

Hoàng Thị Mỹ Lâm 

Thay mặt Ban Chấp Hành Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại CHLB Đức e.V 
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