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Thiếu Tá Trịnh Lan Phương 

chọn cái chết thay vì đầu hàng 
Huy Phương/Người Việt 

April 29, 2017 

 
 

Trịnh Lan Phương, cựu sinh viên sĩ quan Trường Võ Bị Quốc 

Gia Đà Lạt. (Hình: Huy Phương cung cấp) 

Sáng 30 Tháng Tư, 1975, sau khi Đại Tướng Dương Văn 

Minh lên Đài Phát Thanh Sài Gòn kêu gọi quân đội buông 

súng đầu hàng vô điều kiện, rất nhiều vị anh hùng của 

chúng ta chọn cái chết tại chỗ thay vì ra hàng với giặc. 

Thất vọng, bẽ bàng, căm giận, hàng ngàn người lính miền 

Nam đã tự sát để khỏi rơi vào tay quân địch, tránh nỗi ô 

nhục của một hàng binh trước cảnh nước mất, nhà tan. 

Thế giới đã biết đến những vị tướng lãnh miền Nam, tư lệnh 

những đại đơn vị đã tuẫn tiết khi nghe tin Sài Gòn thất thủ, 

nhưng đã có biết bao nhiêu anh hùng vô danh, lặng lẽ chọn 

cái chết về phần mình, mà không hề ai biết đến. 

Thiếu Tá Trịnh Lan Phương là một trường hợp như thế! 

https://i0.wp.com/www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2017/04/Trinh-Lan-Phuong_1-e1493501115412.jpg?fit=367%2C231


2 
 

Hoàn cảnh gia đình của ông mang những nghịch cảnh đau 

lòng trong chiến tranh. Gia đình bên ngoại ông là một điền 

chủ giàu có ở Tây Ninh, nhưng thân phụ ông lại là một 

chàng trai từ miền Bắc phiêu bạt vào Nam. 

Sau khi ông ra đời vài năm, thân phụ ông bỏ gia đình tập 

kết ra Bắc, gây phật lòng cho gia đình bên ngoại của ông, 

vốn có lập trường kiên quyết không chấp nhận chế độ Cộng 

Sản. 

Không được hỗ trợ của gia đình, cũng không biết tin tức của 

chồng, với đồng lương giáo viên ít ỏi, mẹ ông cần kiệm nuôi 

con khôn lớn với nỗi xót xa trong một hoàn cảnh gia đình 

khó khăn, vợ không chồng, con không cha. 

Năm 1964, chiến tranh tại miền Nam bùng phát dữ dội, như 

hầu hết những thanh niên miền Nam, Trịnh Lan Phương tình 

nguyện nhập ngũ, và ông chọn trường Võ Bị Quốc Gia Đà 

Lạt, Khóa 21. 

Ra trường vào cuối năm 1966, Thiếu Úy Trịnh Lan Phương 

được phân phối chỉ huy một đơn vị Biệt Động Quân tham 

chiến tại Đắc Tô, Tân Cảnh, Kon Tum. Tháng Mười Hai, 

1966, ông được thăng trung úy và giữ chức đại đội trưởng. 

Từ Tháng Bảy, 1968, cho đến Tháng Tư, 1975, ông được 

chuyển về phục vụ tại Đội Cận Vệ Phủ Tổng Thống VNCH. 

Ngày 30 Tháng Tư, 1968, ông kết hôn với cô Huỳnh Thị Kim 

Hoa. Năm 1970, hai vợ chồng ông sinh con gái đầu lòng là 

Trịnh Thiên Hương. Để giúp đỡ thêm đồng lương với chồng, 

vợ ông mở thêm một tiệm sách báo nhỏ trong đường hẻm 

gần trường tiểu học Mạc-Ty-Nho. Tháng Ba, 1975, vợ chồng 

ông sinh thêm con trai là Trịnh Đức Huy. 

Đầu năm 1975, ông được vinh thăng thiếu tá. 
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Trưa 30 Tháng Tư, 1975, sau lệnh đầu hàng của ông Dương 

Văn Minh, Thiếu Tá Trịnh Lan Phương từ phủ tổng thống trở 

về căn nhà nhỏ ở đường Nguyễn Thiện Thuật, Bàn Cờ, quận 

3. Trong tình trạng hỗn loạn của Sài Gòn, ai cũng kéo cánh 

cửa nhà, nín lặng chờ những biến cố mới. 

Thủ bút của Trịnh Lan Phương: “Súng đạn, xương máu, 

chiến thắng và hy sinh.” (Hình: Huy Phương cung cấp) 

Sau bữa cơm trưa qua loa, ông ôm hôn hai đứa con và lặng 

lẽ leo lên căn gác nhỏ để nghỉ ngơi như thường lệ. Vào 

khoảng 3 giờ chiều, một tiếng nổ chát chúa vang lên trên 

căn gác nhỏ. 

Trong âm thanh hỗn tạp của một đô thị lớn như Sài Gòn, 

không ai để ý đến tiếng nổ ấy, nhưng gia đình Trịnh Lan 

Phương cảm thấy có sự bất thường. Người em trai vợ, trước 

tiên, rồi chị ông, cả bà mẹ già tuôn lên căn gác, thì ông đã 

chết. Khẩu súng Colt 45 ở trong tay, máu từ thái dương bên 

phải tuôn ra từng dòng. 

Ông được đưa vào bệnh viện Sài Gòn ngay sau đó, để được 

bác sĩ khám nghiệm và ghi một dòng chữ kết luận: “Plaies 

par balls du crane” (Thương tích trên sọ do đạn). Giữa cảnh 

tên bay đạn lạc ngày ấy, ai còn để ý đến viên đạn nổ trong 

hộp sọ của một người lính tan hàng! 

Cả một quân đội hùng mạnh tan vỡ trong chốc lát, chí 

nguyện của người lính chưa thành, hay hình ảnh người cha 

bên kia chiến tuyến đã quên mặt, trở về như một kẻ xâm 

lược đắc thắng, là nguyên nhân của viên đạn oan nghiệt 

cuối cùng. 

Trong thư của Trịnh Thiên Hương, con gái đầu của ông gửi 

cho bạn bè ông, có ghi lại: 

https://i2.wp.com/www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2017/04/Trinh-Lan-Phuong_2.jpg
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“Tự hào vì ba của mình, một người cha vĩ đại trong lòng 

cháu. Từ 5 tuổi cháu đã mồ côi cha, hình ảnh người cha 

trong tâm trí cháu là một người đàn ông, đẹp trai, cao lớn, 

hiền lành, vui tính, yêu vợ thương con, sống chân thật với 

những người thân xung quanh và tình yêu đẹp thật lãng 

mạn của ba mẹ (đây là những lời kể lại từ bà nội, bà ngoại 

và các dì của cháu – từ đó hình thành lên một hình ảnh 

người cha tuyệt vời trong tâm trí cháu). 

Cháu không được nghe bất kỳ một lời nói nào của ba từ mẹ 

cháu cả. Ba cháu tự sát tại nhà, ngay ngày 30 Tháng Tư, 

1975, cháu vẫn còn bị ám ảnh mãi trong tâm trí mình 

những người cậu, ôm ba từ trên gác xuống. 

Mẹ cháu, bà ngoại và mọi người thì gào khóc, cháu không 

được nhìn thấy ba, vì bị mọi người ôm cháu lại và che đi, 

nhưng cháu vẫn nhớ hoài hình ảnh rối loạn chiều hôm đó. 

Sau đó thì cháu không gần mẹ cháu nữa, thậm chí đứa em 

cháu – Trịnh Đức Huy – mới tròn một tháng tuổi cũng không 

được gần mẹ. Mẹ cháu lúc đó không còn bình thường nữa, 

do cú sốc quá lớn, tinh thần không ổn định, nên mẹ cháu đã 

bị khủng hoảng, không chịu đến gần chị em cháu. Kể từ đó 

cho đến bây giờ, cháu không bao giờ nghe mẹ nhắc về ba. 

Hai chị em cháu lớn khôn thành người nhờ sự chăm sóc nuôi 

dưỡng của ông bà ngoại và các dì. Bà nội cháu cũng đi tu 

sau khi an táng ba cháu. 

… Hiện bây giờ chỉ còn mẹ cháu là người duy nhất biết về 

ba, nhưng trí nhớ của mẹ cháu sau 42 năm, từ khi ba mất 

đã không còn như xưa nữa. Cách đây 10 năm, mẹ cháu bị 

tai biến, xuất huyết não, hiện tại đang bị liệt nửa người, tinh 

thần không còn minh mẫn nữa. Vì vậy, cháu rất buồn và 

cảm thấy bất lực khi đi tìm thông tin về người cha yêu quý 

của mình. Ba cháu luôn luôn vẫn là một người tuyệt vời 

trong lòng cháu, cháu luôn tự hào là đứa con gái ngoan của 

ba Lan Phương. 
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Mừng vì được gặp các bạn bè, chiến hữu của ba, được nhìn 

thấy sự quan tâm của mọi người đối với ba. Cháu rất cảm 

động về những điều tốt đẹp mà mọi người dành cho ba 

cháu.” 

Bốn mươi hai năm trôi qua, hôm nay không khí nghẹn ngào 

của những ngày 30 Tháng Tư tang tóc lại đến. Bà con chúng 

ta chết sông, chết biển, vì phải bỏ đất nước ra đi, anh em ta 

chết trong cảnh tù đày trên chính quê hương của mình. 

Nhưng chính những anh hùng liệt nữ đã chọn cái chết hào 

hùng ngay trong giờ phút cuối cùng, phải buông súng là 

những cái chết đời đời ngời sáng, rửa mặt cho nỗi nhục của 

quê hương. 

(*) Email của Trịnh Thiên Hương 

: thienhuong062000@yahoo.com. Điện thoại: 

0907485656. Địa chỉ: 5/11, đường 23, phường Bình Trưng 

Tây, Quận 2, Sài Gòn. 

 

Tiểu Mai Diễn Đọc Trên Youtube 

https://youtu.be/47hSQ13glxY (bấm vào nghe) 

 

 

 

Gửi Lên: Tiểu Mai 

Ngày 05/5/2017 
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