Sưu Tầm
Chủ đề: Ngày của Cha
Tác giả: Nguyễn-Huy Hùng

MỪNG NGÀY KÍNH NHỚ CHA

Trong đầm gì đẹp bằng sen,
Lá xanh bông thắm lại chen nhụy vàng.
Nhụy vàng bông thắm lá xanh,
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
(Ca dao Việt Nam)
(FATHER’S DAY theo tục lệ Hoa Kỳ là ngày Chúa Nhật thứ 3 trong tháng 6)

RIÊNG TẶNG NHỮNG AI ĐANG CÒN CHA.
Đất Mỹ có ngày kính nhớ Cha,
Hàng năm tháng Sáu, Trẻ bên Già.
Chia nhau chiếc bánh mừng thương Bố,
Sương gió cuộc đời xạm nếp da.
Tháng Sáu vui Hè kính nhớ Cha,
Vì Dân vì Nước phải bôn ba.
Đêm ngày gian khổ không sờn chí,
Tóc bạc lưng còng vẫn thiết tha.
Tháng Sáu vui Hè kính nhớ Cha,
Canh khuya thao thức vọng quê nhà,
Chiến binh hoài bão còn dang dở,
Vững chí đường dài chẳng ngại xa.
Tháng Sáu vui Hè kính nhớ Cha,
Bao năm gian khổ chẳng phiền hà.
Nghĩa, Nhân, Trung, Tín, luôn gìn giữ,
Gương sáng ngàn thu chẳng nhạt nhoà.
Corona, Nam California, 21-6-2015.
KHIẾT CHÂU NGUYỄN-HUY HÙNG.
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TÂM TÌNH CHIẾN SĨ GIÀ
Tuổi hạc phong sương vẫn vững lòng,
Vì Dân, chống Cộng chịu long đong.
Thiếu thời, việc nghĩa từng chung sức,
Niên tráng, truyện đời quyết góp công.
Dũng cảm dụng thời xây nghiệp lớn,
Trớ trêu Trời định biến thành không.
Quên mình gian khổ gầy công đức,
Con Cháu mai sau hưởng phước ròng./.

Hoa Lan Hạc trắng
Westminster, Father’s Day 2011
Khiết Châu Nguyễn-Huy Hùng cảm tác tặng các Chiến hữu Truyền Tin, nhân dịp
họp mặt tại Khu Little Saigon Nam California kỷ niệm 60 năm thành lập Binh chủng
Truyền Tin Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

Hội Ái hữu Truyền Tin họp mặt mừng Xuân tại Khu Little Saigon Nam California.

KÍNH THƯƠNG BỐ
Thời gian khắc nếp da mồi,
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Thân già, phong thái Bố tôi chẳng già.
Dấn thân mấy chục năm qua,
Vào sinh ra tử bôn ba vì đời.
Dấu giầy in vết nơi nơi,
Chiến bào thấm đượm tình người Việt Nam.
Đắc thời quyền thế không tham,
Thất thời gian khổ chẳng làm ô danh.
Hiên ngang tư cách hùng anh,
Bạn, thù kính nể, dân lành quý thương.
Danh thơm ngào ngạt gia đường,
Vợ Con hãnh diện noi gương Bố Già.
(Kính tặng Bố Nguyễn-Huy Hùng của chúng con)
KHIẾT NGUYỆT THU-VÂN
Little Saigon, Ngày Father’s Day 2011.

Dòng đời nghiệp chướng bao la,
Tu tâm tich đức thoát xa luân hồi.
Không tham chẳng hận thảnh thơi,
Ngày đêm thanh thản, an vui bốn mùa.
Khiết Châu Nguyễn-Huy Hùng đi thăm Chùa Đài Loan
tại Los Angeles, Nam California, Tết Bính Tuất 29-1-2006.

Lịch sử “Ngày của Bố”
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Thực tế, “Ngày của Bố” đã được diễn ra đầu tiên ở Fairmont, Tây Virginia vào ngày
05/07/1908.
Nó được tổ chức bởi bà Grace Golden Clayton, người muốn kỷ niệm cuộc sống của 210
người đàn ông (họ đều đang làm bố) đã bị hy sinh trong thảm họa khai thác mỏ
Monongah vài tháng trước đó tại Tây Virginia. Clayton đã chọn ngày chủ nhật gần nhất,
ngày sinh nhật người bố của bà vừa mới qua đời để tổ chức buổi lễ. Thật không may,
ngày lễ đó đã bị lu mờ bởi các sự kiện khác trong thành phố. Tiểu bang Tây Virginia
cũng không chính thức ghi danh cho buổi lễ, từ đó nó không được tổ chức trở lại.
Sau sự kiện ở Tây Virginia 2 năm, cô Sonora Louise Smart Dodd, sống tại Spokane,
Washington, nghĩ ngay đến một ngày để vinh danh các người bố khi nghe bài thuyết giáo
ngày của mẹ năm 1909. Sonora là con gái lớn nhất trong sáu chị em. Bố cô là ông
William Jackson Smart, còn mẹ cô qua đời trong lúc sinh. Sonora yêu quý và kính trọng
bố vì đã một thân nuôi gia đình.
Năm 1910, Sonora đã chọn ngày 19 tháng 6 là “Ngày của Bố” vì ngày đó là sinh nhật của
bố cô. Với sự giúp đỡ từ Hội Bộ trưởng Spokane và YMCA (Young Men’s Christian
Association — Hiệp hội thanh niên Thiên chúa giáo), “Ngày của Bố” đầu tiên được tổ
chức vào ngày 19 tháng 6 năm 1910.

Google thiết kế rất nhiều Logo chào mừng “Ngày của Bố”

Lễ kỷ niệm “Ngày của Bố”
Năm 1966, Tổng thống B. Johnson (Mỹ) đã đưa ra lời loan báo đầu tiên tôn vinh bố, ông
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chỉ định chủ nhật thứ ba trong tháng sáu là “Ngày của Bố”. Sáu năm sau, ngày kỷ niệm ý
nghĩa này đã được thực hiện một cách trang trọng như một kỳ nghỉ lễ thường xuyên hàng
năm tại Mỹ khi Tổng thống Nixon đã ký nó thành luật vào năm 1972.
Từ đó, “Ngày lễ của Bố” dần dần được phổ biến rộng rãi và được tổ chức khắp thế giới,
đặc biệt là tại châu Mỹ và châu Á. Tuy nhiên, ở một số nơi thời điểm tổ chức và hình
thức lại không đồng nhất, nó mang những nét đặc trưng riêng của từng quốc gia và sự
sáng tạo đặc trưng trong các buổi lễ.

Ở Mỹ có rất nhiều hoạt động tưng bừng trong ngày “Father’s Day”

Ngày của Cha tại Mỹ
Đây là quốc gia tổ chức “Father’s Day” rộn ràng nhất thế giới. Một ngày được nghỉ lao
động, trẻ em được ra đường vui chơi như ngày quốc tế thiếu nhi.
Báo đài, các quan chức chính quyền luôn đề cập về ngày lễ đặc biệt này. Đồng thời rất
nhiều quà cáp, thư từ và điện thoại được chuyển đi để bày tỏ sự quan tâm về người bố
trong ngày lễ. Ở Mỹ, ngày lễ của bố được tổ chức vào ngày chủ nhật thứ ba của tháng 6
hàng năm.
(Theo Wikipedia)

Nguồn: Internet E-mail by kc-nhh chuyển
Đăng ngày Thứ Sáu, June 16, 2017
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH
Page 5 of 5

