Kính thưa anh Nam và anh Si N. Tran.
Xin hai Anh vui lòng cho đăng giùm chúng tôi bài viết lời kêu gọi Hội viên Quỹ Tương Tế Việt Nam
(QTTVN) dưới đây, khổ nửa trang báo, vào ngày thứ Năm, ngày 30/01/2014. Chúng tôi sẽ gửi tiền bằng
check đến Quí Báo, Việt Cali Today và Việt Nam Nhật Báo. Đây là bài cậy đăng có trả tiền. Chúng tôi hoàn
toàn chịu trách nhiệm về những gì mình viểt
Rất cám ơn hai Anh.
Dương Quốc Dân
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----------------------------------------------------------------------------Kính thưa Quí Anh Chị Hội Viên Quỹ Tương Tế Việt Nam (QTTVN)
Chúng tôi là tập thể Hội Viên (HV) QTTVN đòi huỹ bỏ Điều Lệ (ĐL) 2014. Công cuộc vận động bắt đầu từ
ngảy 15/12/2013, sau buổi họp không thành công ở trụ sở QTTVN, 1115E. Santa Clara ST. San JOSE.
Buổi họp hôm ấy, một số anh chị đến với mục đích muốn gặp Ban Quản Trị QTTVN, mà Ô. Chủ Tịch (CT)
là Ô. Nguyễn Trung Hoà, để nói lên sự phản đối ĐL. 2014. Nhưng các anh chị HV phát biểu mạnh ai nấy
nói. Nói cho đã tức giận! Còn Ô. Hoà thì nói cho có nói và có thái độ trịch thượng vô phép với chúng ta.
Do đó chúng ta bỏ xuống Parking Lot bàn thảo và đưa ra quyết định tập họp lại, phát động một phong
trào Đòi Huỹ Bỏ ĐL 2014.
Sinh hoạt của chúng ta từ đó đến nay chỉ trong vòng 6 tuần lễ mà gặt hái được nhiều thành quả rất đáng
khích lệ. Chúng ta được các cơ quan báo chí, truyền thanh, truyền hình giúp đở. Chúng ta được dư luận
rộng rải quan tâm và ủng hộ. Chúng ta được nhiều ký giả, nhà văn , nhà báo tận tình hổ trợ, như ký giả
Trường Kỳ, Lão Móc, Lê Bình, Nguyễn Thiếu Nhẫn, Luật Sư Nguyễn Tâm,..Đặc biệt, Chủ Tịch Cộng Đồng
Việt Nam Bắc Cali là Ô. Nguyễn Ngọc Tiên đã tận tình giúp đỡ cho phép chúng ta xử dụng trụ sở Công
Đồng, ở 1141 E. William St. San JOSE vào mỗi ngày Chúa Nhựt. Và Ông Tiên còn cho chúng ta được xử
dụng băng tầng phát thanh 1430 để liên lạc với nhau vào mỗi chiều Thứ Bảy lúc 8 giờ tối. Xin Anh Chị HV
nhớ đón nghe.
Thưa anh chị HV/QTTVN, chúng ta hầu hết đều là những Bô Lão ở tuổi 70-80. Chúng ta gia nhập QTTVN
chỉ có một mục đích giản dị là chắc mót những đồng bạc ít ỏi của mình lo cho con cái không phải tốn
kém khi mình nằm xuống. Chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào BQT/QTTVN. Bởi vì một hội được hình
thành toàn là những người danh tiếng, từ Thủ Tướng, Tổng Trưởng, Tưởng Lãnh đến Nhân Sĩ , Trí
Thức....là HV làm sao chúng ta có nghi ngờ gì được?!
Chính vì thế, nên khi nhận được Bức Tâm Thư ngày 1/11/2013 và ĐL. 2014, khiến chúng ta ngạc nhiên
đến bàng hoàng! Từ đó chúng ta đi tìm hiểu cho rõ thiệt hơn, thì mới vỡ lẽ ra Ô. Hoà và BQT/QTTVN của
Ô. đã tự tung tự tác, múa gậy vườn hoang từ hơn 10 nằm nay!

Mặc dù chúng ta đã cố gắng bằng nhiều cách yêu cầu BQT/QTTVN ngưng thi hành ĐL. 2014 mà không
thành công. Do đó chúng ta sẽ tiến hành đưa nội vụ ra Pháp Luật.
Nay chúng tôi có lời kêu gọi Anh Chị HV/QTTVN như sau:
1.- Ai đóng tiền rồi thì chớ nên đóng nữa, vì số tiền anh chị đóng sẽ ví như bỏ vào cái túi không đáy.
2.- Anh chị hãy đến trụ sở Cộng Đồng VNBC, ở số 1141E. William St. San Jose vào mỗi ngày Chúa Nhật
lúc 1giờ chiều để nghe tường trình diễn tiến và tin tức. (trừ ngày Chúa Nhật 2/2/2014 mùng 3 Tết). Ngày
9/2/2014 có lẽ sẽ biết được tin tức về thành quả của chúng ta.
3.- Dù cho có ý kiến khác nhau về sự kéo dài hay chấm dứt hoạt động của QTTVN, chúng ta đều phải biết
một điều là QTTVN hiện nay đang hoạt động trong tình trạng bất hợp pháp-illegal. Chúng ta đang nhờ
Toà Án ra lịnh QTTVN ngưng áp dụng ĐL. 2014.
Cầu chúc Anh Chị HV/QTTVN một Năm Mới thật nhiều sức khoẻ và Bình an.
Trân trọng kính chào.
Xin liên lạc với các Anh Chị sau đây: Lê Văn Hai (510) 231 0534, Nguyễn Quốc Gia (408) 926 2953, Phạm
Thái Nha (408) 2722344, Nancy Nguyễn (408) 710 9952, Dương Quốc Dân (510) 381 3264.

