Đây bài phát thanh của Hội viên Quỹ Tương Tế Việt Nam ( HV/QTTVN ) đòi huỹ bỏ Đìêu Lệ (ĐL )
phát thanh ở băng tầng 1430 vào lúc 8 giờ tối chiều Thứ Bảy hàng tuần, thuộc Cộng Đồng Việt Nam Bắc
Cali ( CĐVNBC ).
Thưa anh chị HV/ QTTVN, lời nói đầu tiên của chúng ta hôm nay là cùng chúc nhau sức
khoẻ cám ơn Trời Phật đã ban cho chúng ta thêm một Năm Mới Bình an và hạnh phúc. Chúng ta rất hy
vọng trong Năm Mới Giáp Ngọ nầy những phiền phức Năm qua cũng sẽ không còn nữa để thật sự an
hưởng tuổi già.
Trong cuối năm qua chúng ta gặp phải một vấn đề nhỏ nhưng không khỏi phiền phức. Đó là
ĐL
mà Hội Đồng Quản Trị ( HĐQT )/ QTTVN đã ban hành ngày / //
3 áp dụng vào ngày
/ /
. Điều Lệ nầy bất hợp lệ, bất hợp pháp, không có trong NỘI QUI của QTTVN. ĐL nầy cũng
tước mất hầu hết quyền lợi của HV chúng ta. Vì thế, chúng ta mới tập họp lại đòi BQT/QTTVN không
được thi hành điều lệ này. Tới nay đã hết tháng Giêng 2014 mà BQT/QTTVN vẫn chưa thấy rõ sự sai lầm
và phạm pháp này. Họ vẫn cho áp dụng ĐL nầy. Thay vì hai HV vừa mất đầu tháng nầy phải được trả 27
ngàn thì họ chỉ trả có 10 ngàn! Hiện nay chúng ta có trong tay Bản Nội Qui Điều Lệ, By-Laws từ ngày
thành lập QTTVN . Chúng ta có đầy đủ chứng cứ để chứng minh rằng QTTVN từ hơn Năm nay quản trị
bởi một ông Chủ Tịch bất hợp lệ, bất hợp pháp. Vì vị CT phải đùợc hội viên bầu 3 năm một lần? Và CT
phải tổ chức Đại Hội hội viên mỗi Năm một lần để báo cáo tình hình và trưng cầu ý kíến cho kế hoạch
mới, nếu có. Đó cũng là lý do mà một số hội viên đòi đưa ra Pháp Luật vấn đề nầy. Nhưng nói theo Bác
Xuân, một HV rất cao tuổi, rằng chúng ta chớ nên vạch áo cho người xem lưng. Còn Bác Sửu, một nhân
sĩ đáng kính là người đứng ra thành lập QTTVN nầy, nói, bên ngoài tụi nó đang chờ chúng ta cấu xé
nhau để cười. Đó là lý do chúng ta kiên nhẫn theo đuổi công việc trong hoà nhã với lòng nhẫn nại. Chúng
ta rất mong rằng những hội viên nào nghe được hoặc đọc được tin tức nầy hãy đến với nhau. Địa điểm
gặp nhau là trụ sở CĐVNBC ở số 1141E. William St. San Jose. Thời gian lúc giờ chiều mỗi ngày Chúa
Nhựt.
May mắn cho chúng ta, mọi việc có vẻ thuận lợi trong Năm mới. Ô. Hoà vừa rút lui, chỉ
định chức Chủ tịch mới cho Anh Bùi Văn Thiện Mỹ. Anh thuộc thế hệ thứ hai, có học, có khả năng
truyền thống gia đình đạo đức. Những ý kiến cuả anh hầu hết đều giống với ý kiến của chúng ta. Nhưng
có cái khác là chúng ta đòi giải quyết nhanh, còn anh thì bảo là không thể nhanh được! Chúng ta sẽ bàn
kỹ hơn vấn đề nầy vào Chúa Nhựt tuần tới ngày 09/02/2014.
Nhân dịp nầy, chúng tôi toàn thể hội viên QTTVN đòi huỹ bỏ ĐL
kính gửi lời chúc
Tết đến Ban Cố Vấn Ban QT/QTTVN và Ban Điều Hành. Kính cầu chúc Quí vị một Năm Mới Giáp Ngọ thật
nhiều sức khoẻ gia đình được Bình an và hạnh phúc. Và một lần nữa, chúng tôi khẩn thiết yêu cầu có
buổi hội kiến với Linh Mục Trần Đình Đệ, và Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình, cùng các vị Cố Vấn khác để
được trình bày ý kiến của chúng tôi. Sau buổi hội kiến nầy, HV /QTTVN chúng tôi chắc chắn sẽ có được
những bài học quí báu nhầm giải quyết êm thấm những vấn đề khó khăn hiện nay của QTTVN chúng ta.
Kính xin Ơn Trên ban nhiều ân phước cho toàn thể HV/QTTVN chúng ta.
Trân trọng kính chào.
Lê Văn Hai 5
3 53 Cai Đỗ 8 77 68
Lê Văn Ca 5
87 6636 Anh Thu 8 836 96 và
Dương Quốc Dân 510 381 3264.

