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Nguy�t Ánh �ã ch� t�o thành công bom áp nhi�t, 
m�t lo�i bom có kh� n�ng tiêu di�t các hang ��ng 
n�i quân kh�ng b� 2n náu �� giúp cho quân ��i Hoa 
K$ chi�n th	ng mau chóng và b�t hao t&n nhân s*. 
"ây là m�t ni�m hãnh di�n l�n lao cho ph� n� Vi�t 
Nam và ph� n� th� gi�i. 

Ngoài ra, trên các c� quan truy�n thông, báo 
chí M', nh�ng khuôn m�t n� Vi�t Nam c�ng xu�t 
hi�n không thi�u. Các n� phóng viên báo chí tài 
gi�i và các n� x��ng ngôn viên xinh �#p �ài truy�n 
thanh, truy�n hình Hoa K$ ngày càng gia t�ng, 
chng t� tinh th�n trách nhi�m, �c tánh c�n cù, 
tình th��ng tha nhân c�a ph� n� Vi�t Nam �ã 
thuy�t ph�c th� gi�i kh� n�ng k' thu(t, lòng yêu 
ngh�, s* hòa h!p v�i các b�n c�ng s* c�a ph� n� 
Vi�t Nam là nh�ng �c tánh c�n thi�t �� �i ��n 
thành công trong m
i chc v�. 

Dù cho ng��i �àn bà có �ôi khi say men chi�n 
th	ng t�o nên nghi�p ch��ng oan khiên, tr  thành 

nh�ng cành h�ng ��y gai 
nh
n nh�ng t*u chung, ng��i 
�àn bà v)n là tinh hoa không 
th� thi�u trong ��i s�ng 
th��ng ngày. S�n Tinh Th�y 
Tinh là nh�ng v� th�n có ��y 
�� quy�n l*c, danh v
ng trong 
tay nh�ng v)n nh�t quy�t thi 
th� tài n�ng ��n cùng �� có 
��!c nàng MC N��ng thì m�i 
g
i là hoàn m'. 

Ph� n� Vi�t Nam, nh�ng ng��i em, ng��i ch�, 
ng��i m# �ã bao ��i âm th�m hi�n dâng tr
n v#n 
con tim và kh�i óc cho mái �m gia �ình và cho tha 
nhân, xng �áng �� ��!c tôn vinh là n�n t�ng c�a 
xã h�i. "�c bi�t các phu nhân Công Chánh là nh�ng 
ng��i luôn tr! giúp các ��ng phu quân hoàn thành 
trách nhi�m xây d*ng cao quý và nuôi d�y con em 
khuôn phép nên ng��i trong m
i hoàn c�nh mà gia 
�ình Th�y Cô Ng�c là m�t trong nh�ng t�m g��ng 
sáng cho các gia �ình Công Chánh h�i ngo�i. Cô 
Ng�c �ã ch�m lo cho Thày t�ng mi�ng �n, gi�c ng�, 
t�ng viên thu�c, t�ng l�i nói v0 v�, an �i lúc tu&i 
già. Có th� nói, m0i phu nhân Công Chánh là m�t 
bi�u t�!ng cho ng��i ph� n� Vi�t Nam chân chính, 
bóng mát c�a m
i gia �ình 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

L�i ng�t ngào M# �ã ru tôi 
Nghe ngân nga dìu d�u bên nôi 

Tôi ph�i ph i bay theo ti�ng hát 
Gi� còn nghe v*ng ti�ng à �i 

 
L�i d�u hi(n M# �ã ru tôi 

Câu ca dao ng�t l�m nh  ��i 
Nh� ti�ng t� cung �i�u tuy�t v�i 
Còn vang l�ng trong trái tim tôi 

 
L�i ng"m ngùi M# �ã ru tôi 
Khi Cha tôi s m b0 tr	n ��i 

Mang �au th��ng  M# v�ng ti�ng c��i 
Th��ng cho ��i tr- ch�u m� côi 

 
L�i tr	m bu�n M# �ã ru tôi 

Trong �êm thâu ��t �o�n rã r�i 
Gi�a ti�ng ru , v�t v cu�c ��i 
Là nh�c nh8n , kh�n kh& l� r�i 

 
L�i ân c	n M# �ã ru tôi 

Bao khoang dung �� l��ng bi%n tr�i 
M# khuyên l�n nh�n nh� h�t l�i 

Tình th��ng n	y nh  mi khôn nguôi 
 

L�i ru nào M# �ã ru tôi 
Du d��ng th� l+c bát sáng ng�i 

Mà gi� �ây tôi �ã m�t Ng��i 
Nh  su�t ��i  ti�ng M# à �i . 
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