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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
Cửu Thập Niên
TÒA THÁNH - TÂY NINH
___________
CHÂU ĐẠO CALIFORNIA
THÔNG BÁO TỪ NHIỆM

Kính gởi: Qúi Hiền Huynh Quyền Đầu Tộc Đạo thuộc Tiểu Bang California
để xin phổ biến đến chư Đồng Đạo
Kính thông báo: Các Cơ Sở Đạo hải ngoại,
Trích yếu: v/v Bàn giao Điều Hành Cơ Sở Đạo Châu Đạo California cho Tân Hội
Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2015 - 2017 và đề nghị các Tộc Đạo bầu vị Tân Quyền Khâm
Châu.
Kính thưa Chư Huynh Tỷ,
Qua 8 năm điều hành Hành Chánh Đạo và Hội Đồng Quản Trị Châu Đạo California,
tôi Hiền Tài Phạm văn Khảm tự nhận lấy trách nhiệm vì quá lõng lẽo, thiếu thường
xuyên kiểm soát nên đã để xảy ra điều đáng tiếc trong việc thu chi tài chánh ( đính kèm
thư nhận lỗi của Huynh Tổng Thư Ký ) nên nay tôi tuyên bố giải nhiệm Hội Đồng Quản
Trị do tôi điều hành và bàn giao cho Tân Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2015- 2017 vào
ngày 26 tháng 11năm 2015. Đồng thời cũng với lý do kể trên, kính đề nghị các Tộc Đạo
tổ chức bầu vị Tân Quyền Khâm Châu .
Nguyện cầu mọi Đạo sự tại California sớm được an bình và phát triển mạnh.
Châu Đạo California, ngày 25 tháng 11năm 2015
Quyền Khâm Châu
Hiền Tài Phạm văn Khảm

_______

THƯ XIN LỖI
Kính thưa: Hiền Huynh HT Phạm văn Khảm,
Hiền Huynh CTS Phạm ngọc Tấn Q. Đầu Tộc Đạo Orange
Quý Chức Việc Bàn Trị Sự, cùng các Huynh, Tỷ, Đệ, Muội.
Trước tiên, tôi xin quí Hiền Huynh, Hiền Tỷ hãy tha thứ những lỗi lầm của tôi
đã gây ra trong khoản thời gian từ 2011 đến nay đã lấy tiền của ngân quỹ mà không báo
cho các vị trong Ban Điều Hành Châu Đạo biết, chỉ vì cách đối xử của Qúi đồng đạo với
bản thân tôi trong quá trình dài 22 năm phụ giúp Đạo từ khi còn ở trên đường Lampson
và bây giờ đến Chestnut, nhất là sự va chạm và khích động từ những năm gần đây làm tôi
có cảm giác tại sao mình phải bỏ thì giờ 17 tháng trời để kiện cáo và đem về cho Châu
Đạo số tiền trên $216,000.00. Những đồng đạo lớn tuổi trong thời điểm đó điều biết, tôi
và CTS Trần văn Triết đứng tên mua căn nhà trên đường Lampson vào năm 1993 và tới
tháng 3 năm 1995 mới bắt đầu xin giấy phép ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ-TÒA
THÁNH TÂY NINH CHÂU ĐẠO CALIFORNIA.
Những việc làm cho tôi có cảm giác bất an đang từ từ ló dạng kể từ khi năm 2009
bẻ khóa tủ lấy hết hồ sơ Châu Đạo rồi bẻ khóa lấy tiền trong thùng hành hương, chính sự
việc nầy đã bắt đầu cho tôi thấy sự hiền hòa chân thật của người Đạo không còn như thuở
trước đây, từ đó đầu óc tôi vẫn luôn phải đối chọi giữa hai lằn ranh là: sự hy sinh cao cả
hay là phải lấy lại những gì mình đã khổ sở suốt 17 tháng trời để sự ích kỷ nầy được thỏa
mãn. Vì thế bắt đầu từ năm 2011 tôi không còn tự chủ với chính bản thân mình được nữa
nên đã từ từ lấy tiền quỹ ra . . .
Tôi rất hối hận cho hành vi không đúng do chính bản thân mình gây ra và chấp nhận
mọi quyết định trước tất cả đồng đạo. Chỉ mong quí Huynh Tỷ nếu có thể cho tôi có cơ
hội để chuộc lại tội lỗi của mình. Tôi nguyện cam kết sẽ cố gắng hoàn trả lại hằng tháng
$2,000.00 cho Châu Đạo trong list từ 2011 mà tôi đã lấy ra. Thành thật xin lỗi HT Phạm
văn Khảm đã làm liên lụy đến uy tín của Anh.
Thành thật xin lỗi ông Quyền Đầu Tộc đã làm liên lụy đến uy tín ông Thành Thật xin
lỗi toàn thể các Huynh, Tỷ, Đệ, Muội.
Người tự phá hủy cuộc đời.
Diệp văn Xê

