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 Kính thưa Quý Thân Hữu, 
 
 Tôi xin nhắc lại lời một vị tiền bối của 
chúng ta, cụ Phạm hữu Vĩnh : « Hàng năm, 
Xuân Thu Nhị Kỳ, chúng ta họp Ái Hữu Công 
Chánh, những người có liên quan xa gần đến 
Công Chánh hồi ở VN….. ». 
 
 Công Chánh ở VN gồm có Kiều Lộ , nói 
nôm na là Cầu Đường, Điện Lực, Thủy Cục và 
Cấp Thủy, Viễn Thông hay Bưu Điện, Gia Cư, 
Kiến Thiết v.v. Như vậy những người có liên 
quan đến Công Chánh là ai? Dĩ nhiên là những 
người phục vụ ở các cơ quan này, ngoài ra còn 
những người liên hệ xa gần, phải kể cả : 
-Những người có gia đình, thân nhân bạn bè 
làm Công Chánh 
-Những người có đi trên đường cái quan, có 
qua cầu trên sông trên rạch là có liên hệ đến 
Kiều lộ. 
-Những người đã dùng điện thắp sáng, xem tv, 
nấu ăn, ủi aó quần…đều có liên hệ với Điện 
Lực. 
-Những ai có dùng nước để sinh sống, tắm rửa 
là có liên quan đến Thủy Cục, Cấp Thuỷ. 
-Những ai có gởi thư từ cho bạn bè, cho bà con, 
dùng điện thoại nói chuyện với vợ con, với 
nhân tình …. là kể như có liên quan đến Viễn 
Thông Bưu Điện. 
 Chưa kể những người đã sử dụng công 
viên, chợ búa, bến tàu…của Kiến Thiết hay cư 
ngụ ở các cư xá Kiến ốc cục , Thanh Đa, Lữ 
Gia, Công Lý, Trương Minh Giảng v..v là có 
liên hệ với Gia Cư. 
Như vậy là hầu như hết mọi người đều có liên 
hệ ít nhiều đến Công Chánh. 
Chúng ta, Công Chánh, là những người đã xây 
dựng cho đất nước nhiều nhất. Toàn dân, toàn 

quân, ai có dùng nước dùng điện…., đáng lẽ 
phải nhớ ơn Công Chánh chúng ta. Thế mà từ 
40 năm qua công sức đóng góp của chúng ta đã 
bị một bọn người từ đâu tới phủ nhận, chúng ta 
không được vinh danh mà lại còn bị buộc tội, 
bị cướp nhà, cướp của, tù đày cải tạo, rồi dồn 
chúng ta trong một thế bí để phải  bỏ nước ra đi 
trong tủi nhục. 
 
 Trong cái rủi lại có cái may, chúng ta đã 
tìm được một phương trời mới, một quê hương 
mới, để được sống một cách tự do, làm việc 
trong vinh dự, làm nghề gì cũng có nhân cách 
không còn bị ai bị đe dọa hay khinh bỉ. Để rồi 
hôm nay đây, ngày lành tháng tốt giờ hoàng 
đạo, thật ra chỉ là  một ngày đẹp trời tháng ấm 
áp của mùa xuân, giờ không bị kẹt xe, chúng ta 
họp nhau đây để cùng nhau chuyện trò, ăn 
uống, ca hát vui vẻ trong ngày họp “Aí Hữu 
Công Chánh”. 
Chúng ta sẽ làm gì? 
• Trước hết chúng ta sẽ nhận diện ra nhau, 

các ông ai vẫn còn trẻ trung khỏe mạnh, ai 
già hơn thêm một chút, các bà ai vẫn còn 
tươi tắn xinh đẹp, ai bị da nhăn thêm một tí. 

• Từng bàn, từng nhóm, chúng ta sẽ nói cho 
nhau biết tin tức của bạn bè khắp năm 
châu : 

• Ai còn ai mất, ai khỏe mạnh ai đau yếu, ai 
vui vẻ ai phải  u sầu, ai được hên kẻ nào bị 
xui xẻo.  

• Chúng ta sẽ kể cho nhau nghe trong mấy 
tháng vừa qua chơi được bao nhiêu ván bài, 
ăn được bao nhiêu đồng “xu ten”, ca được 
bao nhiêu bản nhạc, nhảy nhót được bao 
nhiêu lần, mỗi ngày đi bộ được bao nhiêu 
cây số…..và hội họp sum vầy với  nhau 
được mấy đêm. 
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• Chúng ta sẽ mách cho nhau cách nào giải trí 
hay nhất, vừa thư giãn vừa sảng khoái, tiệm 
nào ăn ngon, chợ nào mua đồ rẻ và nhất là 
cách nào luyện tập cho thân thể cường 
tráng, xinh đẹp và dẻo dai hơn. 

• Nếu có ai về VN trong mấy tháng vừa qua 
để trốn lạnh thì cho bà con biết làm sao để 
tránh né cái cảnh phá rầy, ăn cắp, ăn chặn, 
làm khó dễ…cư ngụ chỗ nào cho sạch sẽ, 
vệ sinh, mà không bị lừa gạt… nhậu nhẹt 
vui chơi chỗ nào cho thỏa mái mà an toàn 
không bị đầu độc. 

• Anh chị em Công Chánh chúng ta, sau một 
thời gian dài làm việc, sinh sống ở Canada, 
cái thời danh lợi đã qua, tiền bạc không còn 
thiếu thốn, đau ốm, bệnh tật, thuốc 
thang…đều có chính phủ lo. 

• Chúng ta có cuộc sống thỏa mái và tốt đẹp 
hơn rất nhiều người. 

 
Cái tính «phô trương» bây giờ cũng bớt hẳn đi 
rất nhiều. 
 Một số trong cộng đồng ngừơi Việt chúng 
ta, trước đây, có cái tính hay «phô trương» và 
cái tật «khoe khoang» như trẻ con, khoe 
khoang bằng cấp, khoe khoang thành tích, khoe 
khoang giàu có, phô trương nhà cửa, phô 
trương xe cộ, phô trương quần áo, phô trương 
nữ trang, phô trương hột xoàn…Giờ đây chúng 
ta mới thấy tất cả đều là «phù du» và không 
còn cần thiết. Rốt cuộc chúng ta ai ai cũng bằng 
nhau ở cái «tuổi già» và chỉ còn cần có hai thứ: 
“Sức khỏe và tình thân-hữu”. 
 
Có hai thứ đó thì chúng ta sẽ còn họp nhau đây 
vui vẻ như ngày hôm nay, ngày họp «Aí Hữu 
Công Chánh » 
 
Xin cám ơn những người đã đứng ra tổ chức và 
tất cả những người tham dự hôm nay. 
Xin giữ cái Truyền Thống này. 
 
Montréal ngày 15 tháng 5 năm 2015 
Trương Hữu Lượng 
C.V Ủy Ban Tiện Ích QG-Bộ Công Chánh 
 
 

 

Cười chút chơi 
 
Ngày xưa, các bà cô bà dì thường 
được các cô cháu thương mến và gọi 
các bà là “Vú” như “Vú nuôi” vậy. 
 
Ngày đó là thời chạy xe Honda 
Yamaha Suzuki hai bánh rất thịnh 
hành, dì Kim của bé Phượng chạy 
xe Yamaha gặp Phượng cùng bạn 
là Lan đi học về bằng xe đạp, dì mới 
kéo xe hai cô cháu về cho nhanh.  
 
Dọc đường có vài chàng thanh niên 
chạy theo trêu chọc cho vui.  
 
Bé Lan hỏi Phượng: “Tại sao mấy 
chàng chạy theo mày hoài vậy hả 
Phượng?”. 
 
Phượng: “Tại mấy ảnh thấy “vú” tao 
đẹp nên chạy theo dòm vậy mà!” 
 
Lan: “!!!!!????” 
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