VÀI CẢM NGHĨ VỀ DVD:
BỘ QUÂN PHỤC CỦA CHA TÔI
NGUYỄN VẠN BÌNH
Bộ DVD “Bộ Quân Phục Của Cha Tôi” gồm 2 đĩa thời lượng 3 tiếng
được Dân Sinh Media cho phát hành trong tháng 5 năm 2015 vừa qua.
Với tựa đề của bộ DVD cùng qua lời dẩn giải của các ông Phạm Phú
Nam, cựu quân nhân của binh chủng Hải Quân, cựu đại tá Vũ Văn Lộc thì
mục đích của Bộ DVD là nhằm vinh danh người lính QLVNCH qua các
hành động anh dũng trong chiến tranh và can trường trong chiến bại. Bộ
DVD nhằm phản biện những trình bày sai lạc, bất công của nhà cầm quyền
CSVN và những tài liệu không trung thực của truyền thông Hoa Kỳ về
người lính QLVNCH.Tất cả những sự kiện được nêu ra trong bộ DVD được
trình bày dưới quan điểm của Dân Sinh Media.
Dựa vào tựa đề và mục đích của bộ DVD, chúng tôi mạo muội nêu ra
những cảm nghĩ của mình về bộ DVD nầy. Theo tôi , bộ DVD “Bộ Quân
Phục Của Cha Tôi “ đã có những ưu và khuyết điểm. Những ưu điểm
khi các sự kiện, hình ảnh nêu ra đạt được mục đích của bộ phim và những
khuyết điểm vì chúng dư thừa hoặc không vinh danh được người lính của
QLVNCH.
NHỮNG ƯU ĐIỂM:
1- Nêu ra những chiến công oanh liệt của QLVNCH bằng những
hình ảnh sống động của các trận Tết Mậu Thân năm 1968, Mùa Hè Đỏ Lửa
năm 1972 qua các trận An Lộc, Fleiku và Tái chiếm Quảng Trị và trận chiến
Hoàng Sa vào năm 1974 giữa Hải quân VNCH và hải quân Trung Cộng.

2- Hình ảnh cùng câu chuyện tuẩn tiết của 5 vị tướng lảnh QLVNCH
gồm có : các thiếu tướng Phạm Văn Phú, Nguyễn Khoa Nam, các chuẩn
tướng Trần Văn Hai, Lê Văn Hưng và Lê Nguyên Vỹ thật anh hùng và dũng
liệt. Hành động tuẩn tiết của 5 vị tướng thật can trường trong chiến bại và
làm vinh dự cho QLVNCH . Câu chuyện về những giây phút cuối cùng của
Tướng Tư Lệnh Vùng IV Nguyễn Khoa Nam do trung úy Lê Ngọc Danh ,
tùy viên của tướng Nam kể lại thật cảm động.
3- Nêu ra hình ảnh các nữ quân nhân QLVNCH , một binh chủng
trong QLVNCH bằng các cuộc phỏng vấn các nữ quân nhân và cuộc diễn
hành của đoàn Nữ Quân Nhân trong ngày Quân Lực 19 tháng 6.
4- Những lời phát biểu của Phó đô đốc Trần Văn Chơn, HQ Đại tá
Trần Thanh Điền, HQ đại tá Đỗ Kiểm, đại tá Vũ Văn Lộc, Trung tá LLĐB
Đỗ Hữu Nhơn, Thiếu tá Trịnh Trân, Thiếu tá TQLC Lâm Tài Thạnh, Thiếu
tá Nguyễn Đức Quyền, Đại úy Đinh Viết Trinh, HQ Trung úy Đỗ Văn Liêm,
KQ Trần Ngọc đã vinh danh người lính QLVNCH . Đặc biệt là lời phát biểu
của phó đô đốc Trần Văn Chơn cho rằng dù VN nhỏ bé, nhưng khi giặc
Trung Cộng xâm chiếm lãnh thổ thì chúng ta có bổn phận phải đánh đuổi
bọn chúng. Tướng Chơn cho rằng Hải Quân VNCH không đầu hàng, chỉ có
đại tướng Dương Văn Minh đầu hàng mà thôi. KQ Trần Ngọc cho rằng
người lính QLVNCH chiến đấu là cho sự tự do, độc lập của dân tôc. Ông
Ngọc thêm rằng, người lính QLVNCH oai hùng trong trận chiến, can trường
lúc đất nước bị bức tử và danh dự của người lính QLVNCH không bao giờ
bị mất.
5- Những cố gắng của bà Khúc Minh Thơ vận động chính quyền Hoa
Kỳ bảo trợ cho các cựu tù nhân chính trị sang Hoa Kỳ định cư qua chương
trình H.O.
6- Lời dẫn giải mục đích của bộ DVD của Ls Nguyễn Thu Hương ,
ái nữ của cố đại tá Nguyễn Văn Thành vinh danh người lính QLVNCH. Lời
phát biểu ca sĩ Thái Hà, cháu Nguyễn Hồng Ngọc về cha mình , những
người lính QLVNCH với lòng tôn kính và hãnh diện thật là đáng quí.
7- Sau cùng , đã nói lên nguyên nhân miền Nam sụp đổ và QLVNCH
hùng mạnh nhưng đã bị bức tử không phải vì thua kém, kém anh dũng
nhưng chính vì bị đồng minh Hoa Kỳ bỏ rơi. Trong khi phe CS Bắc Việt lại
được Liên Xô và Trung Cộng yểm trợ mạnh mẽ.
8- Tình huynh đệ chi binh của các quân nhân QLVNCH được đề cao
qua việc giới thiệu Hội Từ Thiện Dương Lạc với những hình ảnh trong

chuyến thăm viếng giúp đở các Thương Phế Binh QLVNCH tại Miền Nam
VN.
NHỮNG KHUYẾT ĐIỄM:
1- Thiếu hình ảnh cuộc diễn binh oai hùng của QLVNCH trong ngày
Quân Lực 19 tháng 6, khiến người xem, đặc biệt là giới trẻ không biết người
lính QLVNCH mặc những bộ quân phục nào và thuộc về các bình chủng
nảo?
2- Thiếu hình ảnh cảnh huấn luyện hay mãn khóa của người lính
QLVNCH tại các quân trường như Võ Bị Đà Lạt, Thủ Đức, Quang Trung,
Hải Quân, Không Quân v.v..Nhờ thế mà người xem biết được sự lớn mạnh
của QLVNCH
3- Lời phát biểu của bà Trùng Dương , chủ nhiệm báo Sóng Thần cho
rằng chính quyền Miền Nam VN là tham nhũng không phù hợp với đề tài
của bộ phim.
4- Lời phát biểu của Thiếu tá Pháo Binh Nhảy Dù Bùi Đức Lạc
nguyên văn như sau: " Năm 1971, tôi là Phật Tử có quì trước tượng Phật Bà,
xin sao cho các con của con học xong đại học là con có chết cũng đươc.
Nhưng khi qua đây, không những con tôi mà các cháu của tôi cũng học xong
đại học rồi. Cho nên, tôi rất là vui vẻ và không thắc mắc gì về cuộc chiến
vừa qua". Theo tôi, thì đây là lời phát biểu không phù hợp với mục đích
của bộ DVD và nói lên sự sơ suất rất đáng trách của Dân Sinh Media..
5- Hình ảnh các tù nhân đi " Học tập Cải Tạo" là tài liệu do VC phổ
biến và dàn cảnh khi có phái đoàn báo chí ngoại quốc đến thăm.Trong đó ,
chúng ta thấy các quân nhân QLVNCH đi tù của Cộng Sản ăn mặc tử tế, có
mền đắp, có tấm ván ngủ được xem là khá tươm tất. Hình ảnh nầy được
đưa vào bộ DVD không khác nào là tuyên truyền không công cho chế độ
CSVN. Thực tề đời sống tù của các quân nhân QLVNCH dưới chế độ CSVN
tệ hại hơn nhiều.
6- Chuyện tình của trung tá Nguyễn Đình Tạo vì bị đi tù Cộng Sản sau
ngày 30-4-1975 mà vợ mình đã sang thuyền khác và chuyện tình của HQ
thiếu tá Vương Thế Tuấn ly dị vợ và tái giá chiếm nhiều thời lượng là không
cần thiết . Thay vì trường hợp những người vợ lính sống cơ cực ,chăm lo
các con và thăm nuôi chồng khi chồng bị đi tù Cộng Sản đáng được nêu ra
hơn. Nó nói lên sự chung thủy trong các gia đình người lính QLVNCH
cùng đề cao sự hy sinh ,đảm đang và lòng thương con,yêu chồng của người
phụ nữ VN.

Chúng tôi mong rằng qua những nhận xét nêu trên, Dân Sinh Media
đặc biệt là các ông Phạm Phú Nam và đại tá Vũ Văn Lộc , cố vấn cho ông
Nam cố tránh các khuyết điểm để những bộ phim về VNCH và QLVNCH
về sau được hoàn mỹ và giá trị hơn./.
NGUYỄN VẠN BÌNH

