
 
VÌ NGỌN CỜ VÀNG 

& 
Những Chuyện Chưa Kể Về Tướng Hoàng Cơ Minh 

 
Đó là tựa đề quyển sách thứ nhì của tác giả Quốc Thái Đinh 
Hùng Cường, được ra mắt đồng hương vào chiều Chúa 
Nhật, 15 tháng giêng, năm 2012 tại James Lee Community 
Center, Annandale, Virginia. 
 

 
Bìa trước, Đinh Minh Châu, diễn hành 

ngày lễ Độc Lập Hoa Kỳ 
 

Được biết sau khi cho ra đời quyển hồi ký “TÔI LÀ LÍNH”, 
đứa con tinh thần thứ nhất vào năm 2004, ông Đinh Hùng 
Cường đã phải mất hơn 7 năm để thai nghén đứa con tinh 
thần thứ nhì này.  Hội trường James Lee không còn chổ 
trống, hơn 200 người đến để ủng hộ tác giả, và để gửi chút 
quà Xuân về cho các anh thương binh VNCH nơi quê nhà. 
 
Anh Nguyễn Thành Công, một khuôn mặt quen thuộc của 
những sinh hoạt thanh niên sinh viên, những sinh hoạt cộng 
đồng, của truyền thông từ những năm đầu tị nạn, phụ trách 
phần giới thiệu chương trình ra mắt sách hôm nay.   

 
MC Nguyễn Thành Công & 

 Quốc Thái Đinh Hùng Cường 
 

 
Ký giả Nguyễn Văn Khanh 

Ký giả Nguyễn Văn Khanh, giám đốc chương trình Việt Ngữ đài Á Châu Tự Do, với lối nói chuyện lôi 
cuốn, đã trang trọng đề cao “… những nỗ lực mà các tổ chức hay những cá nhân mà chúng ta đã 
được nghe nói tới đều nhắm vào một mục đích chung và một lý tưởng chung. Mục đích đó là trở về 
để dựng lại quê hương thân yêu, lý tưởng cao cả đó là chấp nhận hy sinh chính bản thân mình, để 
bạn bè, anh em và gia đình có lại được những gì đã mất.   Họ đã lên đường, đã chiến đấu và đã hy 
sinh. Tất cả những gì họ đã làm không phải cho họ mà cho chính chúng ta. Họ đã làm đúng theo thúc 
dục của lương tâm là phải trở về, …”, như “… những anh em đoàn viên của Mặt Trận Quốc Gia 
Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam, tổ chức mà chúng ta bây giờ thường hay gọi là Mặt Trận hay là 
Mặt Trận Hoàng Cơ Minh. … như Đại Tá Võ Đại Tôn ở Australia, như anh Trần Văn Bá ở Paris và 
nhiều người khác nữa.” 
 



Mục sư Huỳnh Minh Mẫn đã vinh danh & truy điệu những anh hùng đã lên đường và đã hy sinh. 
 

 
Mục sư Huỳnh Minh Mẫn 

 

 
Ông Đỗ Hồng Anh, đương kim chủ tịch Cộng Đồng Người 
Việt vùng DC, MD & VA đã giới thiệu “VÌ NGỌN CỜ VÀNG 
& Những Chuyện Chưa Kể Về Tướng Hoàng Cơ Minh” 
đến quan khách tham dự.  Sách được chia ra làm 3 phần và 
gồm có 14 chương: 
 
Phần I:  Tha Hương Tị Nạn và Những Chuyện Chưa Kể Về 

Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh 
Phần II:   Nhìn Lá Rụng Nhớ Ai 
Phần III:  Ba Thế Hệ Một Tấm Lòng 
 
kèm theo nhiều hình ảnh tài liệu giá trị cùng những bài viết 
của Bùi Ngọc Giao, Bác sĩ Trần Xuân Ninh, Học giả Đỗ 
Thông Minh, Tiến sĩ Nguyễn Viết Kim, Nhà văn Sơn Tùng, 
Đỗ Hồng Anh, và của Luật sư Đinh Thúy Uyên (trưởng nữ 
của tác giả Quốc Thái Đinh Hùng Cường). 

 

 
Ông Đỗ Hồng Anh, chủ tịch Cộng Đồng 

Người Việt vùng DC, MD, VA 
 

 
Luật sư Đinh Thúy Uyên 

Luật sư Đinh Thúy Uyên đã thu hút sự chú ý của 
quan khách tham dự bằng những hình ảnh sống 
động của cộng đồng người Việt tham dự những buổi 
diễn hành hàng năm, mà cô và gia đình đã hy sinh 
bao nhiêu công, của, đóng phần then chốt trong việc 
vận động, tổ chức, để rừng cờ vàng được tung bay 
trên đại lộ Constitution, thủ đô Hoa Thịnh Đốn nhân 
ngày lễ độc lập Hoa Kỳ “July 4th” trong 21 năm qua. 
 
Ngay trang đầu tiên của “VÌ NGỌN CỜ VÀNG & 
Những Chuyện Chưa Kể Về Tướng Hoàng Cơ Minh”, 
người đọc đã thấy được sự khẳng định của tác giả 
Quốc Thái Đinh Hùng Cường: 

 
Một: 

Một Dòng Máu Việt:  Bất Khuất 
Một Màu Cờ Chính Nghĩa:  Nền Vàng Ba Sọc Đỏ 

Một Sắc Áo:  Chiến Binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. 



 
Ông Đinh Hùng Cường đã cảm động cám ơn 
tất cả quan khách tham dự, cám ơn tấm lòng 
của những người bạn thâm niên, vong niên, đã 
cùng sát cánh với ông vì ngọn cờ vàng thân 
yêu.  Ông tuyên bố tất cả những số tiền thu 
được từ việc bán sách (ông không lấy lại tiền 
vốn hoặc chi phí in ấn), tiền ủng hộ từ quan 
khách và thân hữu sẽ được gửi về giúp những 
chiến hữu, những đồng đội của ông đang sống 
trong cảnh cơ cực, những người đã hy sinh một 
phần thân thể để bảo vệ miền nam Việt Nam. 
  

Tác giả Quốc Thái Đinh Hùng Cường
 
 Ông Đinh Hùng Cường, một đời phục vụ trong quân đội, 

năm 1963, tốt nghiệp trường Pháo Binh Quân Lực 
VNCH.  Năm 1969, sang Mỹ theo học khóa huấn luyện 
Special Officer Leadership tại Fort Knox, tiểu bang 
Kentucky.  Trước khi miền Nam VN sụp đổ, ông giữ 
chức Thiếu Tá Quận Trưởng, quận Thủ Thừa, tỉnh Long 
An.  Ông có bằng cử nhân ngành Computer Science tại 
Kennedy Western University.  Sau khi định cư tại Hoa 
Kỳ, ông tiếp tục tham gia những sinh hoạt chính trị, xã 
hội, văn hóa, …, có liên quan đến đồng bào của ông, liên 
quan đến là cờ vàng mà bao người đã hy sinh để bảo 
vệ.  Ông lập gia đình trên 41 năm với bà Lê Thị Ngọc 
Trâm, một nữ tiếp viên hàng không của Air Việt Nam 
trước năm 1975.  Tất cả những hoạt động của ông, bà 
luôn sát cánh.  Những hoài bão của ông, 4 người con 
của ông bà luôn cố gắng đeo đuổi.  Thậm chí có những 
lúc ông bị bệnh nằm liệt giường, bà Ngọc Trâm và 
những người con không hủy bỏ những công tác (thiện 
nguyện) đang dang dỡ mà đứng ra cáng đáng để mọi 
việc được hoàn tất và thành công.  Điều đáng chú ý là bà 
cụ thân sinh của bà Ngọc Trâm, cụ bà Phùng Thị Nhật, 
nay 96 tuổi, luôn có mặt bên cạnh con rễ, con gái và 
những cháu ngoại trong tất cả những sinh hoạt.  Những 
cơn mưa tuyết cóng lạnh hoặc những cái nắng nổ đom 
đóm mắt không làm bà cụ chùn bước, thật hiếm thấy. 

 
 
Ông Lê Minh Thiệp, trưởng khối phụ trách giúp 
đỡ Thương Phế Binh của Liên Hội Cựu Chiến 
Sĩ VNCH vùng Hoa Thịnh Đốn & Phụ Cận đã 
mang những hình ảnh và đọc những lá thư của 
những người thương binh VNCH để nhắc nhở, 
đồng thời cám ơn mọi sự giúp đỡ của đồng 
hương, đặc biệt cám ơn tấm chân tình của tác 
giả Quốc Thái Đinh Hùng Cường và gia đình 
của ông Cường. 
 

 
Ông Lê Minh Thiệp & Quốc Thái Đinh Hùng Cường 

 



Chương trình văn nghệ do nhạc sĩ Hoàng Cung Fa và Hoàng Dung phụ trách với sự góp mặt của 
những tiếng hát hàng đầu vùng thủ đô, cùng những nhạc phẩm hung đúc lòng yêu nước, đi kèm với 
một slideshow đề cao những tấm gương hy sinh của người lính VNCH. 
 

 

 
Quốc Thái Đinh Hùng Cường, 

qua nét vẽ của họa sĩ Vi Vi 

Buổi ra mắt sách được bảo trợ bởi:   
Cộng Đồng Người Việt vùng DC, MD, VA 
Hội Người Việt Quốc Gia 
Nhà Việt Nam (VLAC) 
Đài Truyền Hình SBTN-DC 
Đài Truyền Hình VN-HTĐ 
Báo Đời Nay, Hoa Thịnh Đốn Việt Báo & 

Thủ Đô Thời Báo 
 

 
Bà Ngọc Trâm (đứng bìa góc phải),  
hiền thê của ông Đinh Hùng Cường 

 
Được biết, qua kết quả tạm thời, tiền bán sách và tiền ủng hộ của đồng hương tổng cộng $7,910; 
một vị mạnh thường quân ẩn danh đã ủng hộ $5,000.  Tổng số tiền $12,910 sẽ được ban tổ chức 
trao lại cho Khối Thương Phế Binh của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH vùng Hoa Thịnh Đốn & Phụ 
Cận. 
 
 Lưu-nguyễn Kiều Thu 

tường thuật từ Annandale, Virginia
 
 


