On Mar 5, 2014, at 7:25 PM, Captduong <captduong@yahoo.com> wrote:
Thưa Anh Tiên. Đây là bài phát thanh vào tối Thứ Bảy ngày 8 tháng 3 Năm 2014 của chúng tôi. Xin Anh
vui lòng cho phát vào chương trình phát thanh hàng tuần của CĐVNBC. Rất cám ơn Anh.
Đây là bài phát thanh của tập thể HV /QTTVN Đòi huỹ bỏ ĐL2014. Thưa Anh Chị HV. Suốt thời gian
gần 3tháng nay, sự tập họp cuả chúng ta để có tiếng nói chung khiến BQT/QTTVN lắng nghe chúng ta
không phải là điều dễ dàng. Mục đích cuả chúng ta là kêu gọi sự hợp tác trong tình anh em để giải quyết
một vấn đề khó khăn là tiền bạc của Hội mà bị hiểu sai ý nghĩa. May mắn cho chúng ta là có nhiều mạnh
thừơng Quân khuyến khích, ủng hộ, và giúp đở về tinh thần cũng như vật chất. Như Ô Nguyễn Ngọc
Tiên, Chủ Tịch CĐVNBC và Quí vị trong Ban QT CĐ. Nếu không có sự trợ giúp Quí báu của CĐVNBC thì
chúng ta không thể thành công được. Làm sao chúng ta có chỗ hội họp hàng tuần? Làm sao chúng ta có
tiếng nói trên đài phất thanh? Chính nhờ thế mà chúng ta tập họp lại càng ngày càng đông, tiếng nói
chúng ta càng ngày càng mạnh. Chúng ta không bao giờ dám quên ơn các ký giả và các cơ quan Truyền
Thông và báo chí. Đặc biệt với sự yểm trợ vô vị lợi và vô điều kiện, ký giả HÒang Hoa của Viettrade và
Saigonfilms đã giúp cho tiếng nói của chúng ta lan toả khắp nơi, trở thành sức mạnh không ngăn cản
đựợc.
> Cuối cùng rồi chúng ta cũng gặt hái đựơc những thành quả mà chúng ta mong muốn. Nay chúng ta
đã thành công về việc huỹ bỏ DL2014 cho HV cũ. HV 15 năm không phải đóng nguyệt liễm. Nếu có HV
nào chẳng may mất đi, gia đình không phải lảnh một số tiền ít ỏi như ĐL 2014 áp dụng cho những HV cũ.
Còn lại những đòi hỏi như lấy tiền lại, bỏ hội, hay tiếp tục theo hội, sẽ tuỳ thuộc vào vài yếu tố cần và đủ
mà phần quyết định vẫn là sự đoàn kết và và sự tập họp đông đảo của chúng ta. Chúng ta hãy chờ đợi
một thời gian ngắn nữa, mọi sự rồi đâu sẽ vào đó.
Cuối tuần nầy, chúa Nhựt ngày 9/3/2014, chúng ta vẫn gặp nhau ở trụ sở CĐVNBC, số 1141E William
St, Sj, lúc 1 giờ chiều để trao đổi nhau nhiều tin tức hữu ích.
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