
 

 

 

 

 

THƯ THĂM HỎI CỦA ĐẠI SỨ 

Nhân ngày 27-7 

Berlin, ngày 26 tháng 7 năm 2018 

Nhân kỷ niệm lần thứ 71 Ngày thương binh, liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2018), thay 

mặt ĐSQ Việt Nam tại CHLB Đức và nhân danh cá nhân, tôi xin gửi tới các anh chị 

thương binh, bệnh binh, các gia đình kiều bào Việt Nam tại CHLB Đức có thân nhân là 

liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, các gia đình có công với đất nước những lời thăm hỏi ân 

cần với tấm lòng biết ơn vô hạn. 

Tổ quốc và nhân dân ta đời đời biết ơn các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, 

những người con ưu tú đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân và máu xương của mình vì độc 

lập, tự do của dân tộc.  

Trong cộng đồng người Việt Nam tại CHLB Đức có rất nhiều tấm gương tiêu biểu 

của các anh chị thương binh, bệnh binh, các gia đình liệt sĩ vượt qua khó khăn, hội nhập 

tốt với xã hội Đức, có nhiều đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy tình hữu nghị và hợp tác 

giữa hai dân tộc Việt Nam và Đức.  

Nhân dịp này, tôi kêu gọi bà con cộng đồng người Việt Nam tại CHLB Đức đẩy mạnh 

hơn nữa phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, tương thân, tương ái giúp đỡ, hỗ trợ các anh 

chị thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với  nước. 

Xin kính chúc các anh chị thương binh, bệnh binh, các gia đình người Việt Nam tại 

CHLB Đức có thân nhân là thương binh, liệt sỹ, bà con Việt Nam ta sức khỏe và hạnh 

phúc. 

 Trân trọng, 
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