
 

 
Kính thưa quý thính giả 

Nhân ngày đầu năm, tôi xin thay mặt các anh chị em cộng tác trong hệ thống 
truyền thông Tiếng Nước Tôi kính gởi đến quý thính giả, quý thân chủ quảng 
cáo, các thân hữu một năm mới được an khang, thịnh vượng và vạn sự như 
ý. 

Trong năm 2018, Hệ Thống Truyền Thông Tiếng Nước Tôi đã thiết kế một 
phòng thu hình để chuẩn bị thực hiện một số những tiết mục văn nghệ, bình 

luận, đọc truyện và phỏng vấn qua video để phục vụ quý thính giả qua Youtube, Facebook và trang 
nhà ở www.radiotiengnuoictoi.com.  Trong năm mới 2019 chúng tôi sẽ lần lượt gởi đến quý vị những 
video này song song với chương trình phát thanh mà Tổng Đài Tiếng Nước Tôi đã phục vụ quý vị 
không ngừng nghỉ trong hơn 15 năm qua với các tiết mục hấp dẫn, mới lạ và bổ ích, đền đáp lại sự tin 
tưởng, thương yêu và hỗ trợ nhiệt tình từ tinh thần đến vật chất của quý thính giả.   

Nhìn về Việt Nam, năm 2018 đánh dấu sự bất tuân dân sự lớn lao chưa từng có của đồng bào trong 
nước qua các cuộc biểu tình hàng ngàn người ở khắp 3 miền đất nước ngày 10 tháng 6 để phản đối 
dự luật Đặc Khu và An Ninh Mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam.  Những ngày cuối năm Mậu Tuất, thế 
giới lại chứng kiến những chuyển biến chính trị ngoạn mục tại Venezuela khi hàng trăm ngàn người 
dân xuống đường đấu tranh nhằm chấm dứt chế độ độc tài đã làm kiệt quệ đất nước này nhiều năm 
qua. 

Trước biến động Venezuela, nhiều người  mong là có ngày Việt Nam sẽ xảy ra diễn biến tương tự.  
Kinh nghiệm ở nhiều nơi trên thế giới trong hơn 40 năm qua đã xác định một sự thực là khi người dân 
không còn tin tưởng vào chính quyền thì không một chính thể nào có thể tồn tại được.  Trong thời 
gian gần đây, chế độ độc tài tại Việt Nam đã gia tăng sự đàn áp, cưỡng chế người dân một cách thô 
bạo, bắt giam giữ người một cách tuỳ tiện.  Điều này càng cho thấy chế độ này đang coi người dân 
như kẻ thù.  Vấn đề Venezuela tại Việt Nam chỉ còn là thời gian mà thôi. 
 
Trong ngày thiêng liêng của đầu năm Kỷ Hợi, ước mong rằng một Việt Nam thực sự tự do, dân chủ và 
phú cường sẽ sớm được trở về với dân tộc chúng ta.   
 
Xin thân ái kính chào quý thính giả, 

Trân trọng, 

 
Ngô Trọng Đức 
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Lời Chúc Xuân Kỷ Hợi 2019 của Tổng Đài Tiếng Nước Tôi.  


