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LỜI TRẦN TÌNH  CỦA  ANH LÊ MINH TRIẾT ,  
 
Vào dịp * Đại Hội Liên Mạng Thế Giới Kỳ III * , do Cha Nguyên Thanh triệu tập và đã được 
tổ chức tại thành Phố Paris ( Pháp quốc ) trong hai ngày 23 và 24 tháng 6 năm 2012 .  
 
Nhân dịp Đại Hội nầy , thành công tốt đẹp , tuy vậy vẫn còn có một vài sự việc đáng tiếc , 
liên quan đến một vài anh chị em , nguyên do xảy ra không phải là chuyện to tát , nhưng chỉ 
vì có sự loan truyền thiếu xác thực , nên đã gây ra hiểu lầm đáng tiếc , có liên quan đến Anh 
Lê Minh triết * một thành viên ban Chấp Hành * Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Paris *  
 
Sau đây là phần trình bày của anh Lê Minh triết , nhằm bày tõ một đôi điều có liên quan đến 
Đại hội nói trên . Nhằm giải tỏa những khúc mắc , những hiểu lầm có thể có ( có lẻ phát 
nguồn từ sự vô tình hay ác ý của cá nhân nào đó ) . Trước hết về Đại Hội nói chung , đã 
không có họp bàn ( hay có họp bàn ) thì bản thân anh Lê Minh Triết không được biết . Kể cả 
chương trình sinh hoạt Đại Hội liên Mạng Kỳ III . Sau khi có dư luận lời qua tiếng lại , về 
những sự việc ( sự thật không hề có ) đã xãy ra . Do đó theo lời Anh Lê Minh Triết , có ba 
điểm minh xác :  
 
Thứ nhất , qua sự trao đổi thư từ giữa ông Phan Thanh tâm và ông Đinh Lâm Thanh , nội 
dung thư nói trên trình bày về việc , do ý kiến và quyết định của Cha Nguyên Thanh , đứng ra 
triệu tập , và quyết định . Tuy trên giấy mời có ghi Ban Tổ Chức : gồm có bảy thành viên , 
nhưng đây là các thành viên mà Cha Thanh có ý định thành lập ; rồi cuối cùng không tiếp xúc 
và mọi sự đều do Cha nguyên Thanh tự định liệu . ở điểm nầy , chúng ta thấy , Đại hội nói 
trên không có Ban Tổ Chức ( trên thực tế ) Do sự tương quan giữa các anh em ở Mỹ và ở 
Pháp , nên bản thân anh Lê Minh Triết đã hợp tác đóng góp với ông Phan Thanh Tâm trong 
sự kiện tổ chức sắp xếp cho sự sinh hoạt của Đại Hội được tốt đẹp , nhưng chỉ trong công tác 
tìm và giới thiệu khách sạn cho phái đoàn ở các nơi về tham dự Đại Hội . kể cả việc thuê 
muớn Hội Trường cho phái đoàn sinh hoạt . Vấn đề chi thu tiền bạc thì anh Lê Minh Triết 
hoàn toàn không có đãm nhận , cho nên không hề có sự kiện Thu Tiền Quá Lố , về việc thuê 
mướn khách sạn và chi phí trả cho các bửa ăn tại nhà hàng , đã không có trách nhiệm , thì 
không hề có việc thu tiền , mà không thu tiền thì lấy đâu có chuyện gọi là thu tiền quá lố .  
  
Thứ ba , sau hết , trách nhiệm tổng quát về Đại Hội Liên Mạng Thế Giới kỳ III tại Paris , 
thuộc về Cha Nguyên Thanh , Vì Cha Nguyên Thanh đã đơn phương định liệu đến việc thực 
hiện Đại Hội nầy . Khi không được cùng bàn thão , và lẻ tất nhiên sẻ không phải gánh chịu 
thay trách nhiệm . Không rỏ giữa anh chị em Thanh Niên Đan Mạch và Cha Nguyên Thanh 
có ( hay không có ) thoã thuận về sự việc Ai đài thọ những chi phí , Nguyên Tắc tham dự 
Miễn phí hay phải Đóng Góp . Nếu anh chị em Thanh Niên Đan Mạch cảm thấy không được 
hài lòng vì lý do nào đó , thiết tưởng , họ nên bày tõ thẳng với người đã mời mình tham dự , 
thay vì với những người ngoại cuộc , hay với Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Pháp củng 
vậy .  
 
Để kết thúc bản lên tiếng bất đắc dĩ nầy , anh lê Minh Triết có lời đề nghị mọi người nên rút 
kinh nghiệm từ Đại Hội Liên Mạng Thế Giới Kỳ III tại Paris . Đây là một bài học về sự thận 



trọng tối đa, như tinh thần trách nhiệm , trong mọi hoạt động Công Ích . Có được như vậy , 
mới mong sớm xóa bỏ được độc tài đảng trị cộng sản VN ; và tái thiết lập một nền dân Chủ 
cho Tổ Quốc Việt nam . / . 
 
Paris , Ngày 12/08/2012  
 
 Lê Lam Sơn  
                                                                           
 
                                    
 
 
  
 
 


