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Lâm Quang Thi 
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia 

Lâm Quang Thi 

Chức vụ 

 

Tư lệnh Tiền phương Quân đoàn I 

Nhiệm kỳ 9/1972 – 29/3/1975 

Cấp bậc -Trung tướng 

Vị trí Quân khu I 

Tham mưu trưởng -Đại tá Lê Ngọc Hy 

 

Tư lệnh phó Quân đoàn I 

Nhiệm kỳ 4/1972 – 29/3/1975 

Cấp bậc -Trung tướng 

Vị trí Quân khu I 

Tư lệnh -Trung tướng Hoàng Xuân Lãm (6/1966-5/1972) 

-Trung tướng Ngô Quang Trưởng (5/1972-

29/3/1975) 

 

Chỉ huy trưởng 

Trường Võ bị Quốc gia Đà Lạt 

Nhiệm kỳ 7/1968 – 4/1972 

Cấp bậc -Thiếu tướng 

-Trung tướng (11/1971) 

Tiền nhiệm -Đại tá Đỗ Ngọc Nhận 

Kế nhiệm -Thiếu tướng Lâm Quang Thơ 

Vị trí Vùng 2 chiến thuật 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ho%C3%A0ng_Xu%C3%A2n_L%C3%A3m
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%B4_Quang_Tr%C6%B0%E1%BB%9Fng
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_Quang_Th%C6%A1
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:QD_I_VNCH.jpg
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:QD_I_VNCH.jpg
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:VNNMA-Emblem.svg
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Tư lệnh Sư đoàn 9 Bộ binh 

Nhiệm kỳ 9/1965 – 7/1968 

Cấp bậc -Đại tá 

-Chuẩn tướng (2/1966) 

-Thiếu tướng (6/2968) 

Tiền nhiệm -Chuẩn tướng Vĩnh Lộc 

Kế nhiệm -Đại tá Trần Bá Di 

Vị trí Vùng 4 chiến thuật 

Tư lệnh phó -Đại tá Trần Bá Di 

 

Tư lệnh phó Sư đoàn 7 Bộ binh 

Nhiệm kỳ 11/1964 – 9/1965 

Cấp bậc -Đại tá 

Vị trí Vùng 4 chiến thuật 

Tư lệnh -Chuẩn tướng Nguyễn Bảo Trị 

 

Phụ tá Hành quân 

Bộ Tư lệnh Sư đoàn 7 Bộ binh 

Nhiệm kỳ 9/1964 – 11/1964 

Cấp bậc -Trung tá 

-Đại tá (11/1964) 

Vị trí Vùng 4 chiến thuật 

Tư lệnh -Chuẩn tướng Nguyễn Bảo Trị 

 

Trưởng phòng 3 Bộ tư lệnh Lục quân 

Nhiệm kỳ 2/1963 – 1/1964 

Cấp bậc -Trung tá 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Ph%C3%BAc_V%C4%A9nh_L%E1%BB%99c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_B%C3%A1_Di
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_B%C3%A1_Di
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%E1%BA%A3o_Tr%E1%BB%8B
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%E1%BA%A3o_Tr%E1%BB%8B
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:SuDoan9.jpg
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:ARVN_7th_Division_SSI.svg
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:ARVN_7th_Division_SSI.svg
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Huy_hi%E1%BB%87u_L%E1%BB%A5c_qu%C3%A2n_Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a.png
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Vị trí Biệt khu Thủ đô 

Tư lệnh -Trung tướng Trần Văn Đôn 

 

Chỉ huy trưởng Pháo binh 

Bộ tư lệnh Hành quân Bộ Tổng tham mưu 

Nhiệm kỳ 8/1961 – 2/1963 

Cấp bậc -Trung tá 

Vị trí Biệt khu Thủ đô 

Tham mưu trưởng -Đại tá Lê Ngọc Hy 

 

Xử lý thường vụ chức vụ 

Chỉ huy trưởng Pháo binh Trung ương 

Nhiệm kỳ 11/1960 – 8/1961 

Cấp bậc -Thiếu tá 

-Trung tá 

Tiền nhiệm -Đại tá Nguyễn Xuân Trang 

Kế nhiệm -Trung tá Nguyễn Xuân Thịnh 

Vị trí Biệt khu Thủ đô 

 

Chỉ huy phó Pháo binh Trung ương 

Nhiệm kỳ 12/1959 – 11/1960 

Cấp bậc -Thiếu tá 

-Trung tá (11/1960) 

Vị trí Biệt khu Thủ đô 

 

Chỉ huy trưởng Pháo binh Quân đoàn I 

Nhiệm kỳ 12/1957 – 12/1959 

Cấp bậc -Thiếu tá 

Vị trí Vùng 1 chiến thuật 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_V%C4%83n_%C4%90%C3%B4n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Xu%C3%A2n_Trang
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Xu%C3%A2n_Th%E1%BB%8Bnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Flag_of_ARVN%27s_Artillery_Forces.svg
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Flag_of_ARVN%27s_Artillery_Forces.svg
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Flag_of_ARVN%27s_Artillery_Forces.svg
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Flag_of_ARVN%27s_Artillery_Forces.svg


- 5 - 

 

 

Giảng huấn viên môn Pháo binh 

Trường Đại học Quân sự ở Sài Gòn 

(tiền thân của Trường chỉ huy Tham mưu) 

Nhiệm kỳ 2/1957 – 12/1957 

Cấp bậc -Thiếu tá 

Vị trí Quân khu Thủ đô 

Chỉ huy trưởng -Trung tướng Trần Văn Minh 

 

Chỉ huy trưởng Trung tâm Huấn luyện 

Pháo binh Phú Lợi, Bình Dương 

Nhiệm kỳ 7/1955 – 7/1956 

Cấp bậc -Thiếu tá (7/1957) 

Tiền nhiệm -Trung tá Bùi Hữu Nhơn 

Kế nhiệm -Thiếu tá Trần Văn Hào 

Vị trí Vùng 3 chiến thuật 

Thông tin chung 

Quốc tịch  Hoa Kỳ 

 Việt Nam Cộng hòa 

Sinh 7 tháng 5 năm 1932 

Vĩnh Trạch, Bạc Liêu, Liên bang Đông Dương 

Mất 19 tháng 1 năm 2021 

Fremont, California 

Nguyên nhân mất COVID-19 

Nơi ở California, Hoa Kỳ 

Nghề nghiệp Quân nhân 

Dân tộc Kinh 

Vợ Tô Ngọc Bích 

Gia quyến Lâm Quang Thơ (anh) 

Lâm Quang Thới (em) 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_V%C4%83n_Minh_(l%E1%BB%A5c_qu%C3%A2n)
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%B9i_H%E1%BB%AFu_Nh%C6%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hoa_K%E1%BB%B3
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a
https://vi.wikipedia.org/wiki/7_th%C3%A1ng_5
https://vi.wikipedia.org/wiki/1932
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A1c_Li%C3%AAu
https://vi.wikipedia.org/wiki/Li%C3%AAn_bang_%C4%90%C3%B4ng_D%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/19_th%C3%A1ng_1
https://vi.wikipedia.org/wiki/2021
https://vi.wikipedia.org/wiki/Fremont,_California
https://vi.wikipedia.org/wiki/COVID-19
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Vi%E1%BB%87t
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_Quang_Th%C6%A1
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:C%E1%BB%9D_Ch%E1%BB%89nh_binh_thao_l%C6%B0%E1%BB%A3c.png
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Flag_of_ARVN%27s_Artillery_Forces.svg
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Lâm Quang Thân (em) 

Cha Lâm Quang Diêu 

Mẹ Diệp Thị Hiền 

Con cái 3 người con (2 trai 1 gái) 

Lâm Quang Tuấn 

Lâm Bích Ngà 

Lâm Quang Dũng 

Học vấn Tú tài bán phần. Thạc Sỹ (MBA) Mỹ 

Học trường -Trường Trung học phổ thông Phan Thanh Giản, 

Cần Thơ 

-Trường Trung học Pétrus Ký, Sài Gòn 

-Trường Võ bị Liên quân Đà Lạt 

-Trường Pháo binh Châtons-Sur-Marne, Pháp 

-Học viện Fort Leavenworth, Kansas, Hoa Kỳ 

Quê quán Nam Kỳ 

Binh nghiệp 

Phục vụ  Việt Nam Cộng hòa 

Thuộc  Quân lực VNCH 

Năm tại ngũ 1950 - 1975 

Cấp bậc  Trung tướng 

Đơn vị  Binh chủng Pháo binh 

 Sư đoàn 7 Bộ binh 

 Sư đoàn 9 Bộ binh 

 Võ bị Đà Lạt 

 Quân đoàn I và QK 1 

Chỉ huy  Quân đội Quốc gia 

 Quân lực VNCH 

Tham chiến Chiến tranh Việt Nam 

Khen thưởng  Bảo quốc Huân chương đệ Tam đẳng 

Lâm Quang Thi (1932 - 19 tháng 01 năm 2021) nguyên là một tướng lĩnh gốc Pháo 
binh của Quân lực Việt Nam Cộng hòa, cấp bậc Trung tướng. Ông xuất thân từ 
trường Võ bị Liên quân do Quốc gia Việt Nam mở ra ở Cao nguyên Trung phần Việt 
Nam. Chuyên môn Quân sự của ông là Pháo binh. Ông đã phục vụ ở Binh chủng 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_l%E1%BB%B1c_Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a
https://vi.wikipedia.org/wiki/1950
https://vi.wikipedia.org/wiki/1975
https://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_t%C6%B0%E1%BB%9Bng_Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A1o_binh_(Qu%C3%A2n_l%E1%BB%B1c_VNCH)
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C6%B0_%C4%91o%C3%A0n_7_B%E1%BB%99_binh_Qu%C3%A2n_l%E1%BB%B1c_Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C6%B0_%C4%91o%C3%A0n_9_B%E1%BB%99_binh_Qu%C3%A2n_l%E1%BB%B1c_Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_V%C3%B5_b%E1%BB%8B_Qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90%C3%A0_L%E1%BA%A1t
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_%C4%91o%C3%A0n_I_(Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i_Qu%E1%BB%91c_gia_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_l%E1%BB%B1c_Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A3o_qu%E1%BB%91c_Hu%C3%A2n_ch%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_l%E1%BB%B1c_Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a
https://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_t%C6%B0%E1%BB%9Bng_Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_gia_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Flag_of_South_Vietnam.svg
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Flag_of_the_Army_of_the_Republic_of_Vietnam.jpg
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:US-O9_insignia.svg
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Flag_of_ARVN%27s_Artillery_Forces.svg
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:ARVN_7th_Division_SSI.svg
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:SuDoan9.jpg
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:VNNMA-Emblem.svg
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:QD_I_VNCH.jpg
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Flag_of_the_Vietnamese_National_Army.svg
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Flag_of_the_Army_of_the_Republic_of_Vietnam.jpg
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:VPD_National_Order_of_Vietnam_-_Commander_BAR.png
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này từ khi còn là Thiếu úy cho đến khi lên đến Trung tá suốt 12 năm liền (1951-
1963). Sau ông được chuyển sang Tư lệnh các Sư đoàn Bộ binh, rồi Chỉ huy trưởng 
các cơ sở đào tạo nhân sự cho Quân đội. Sau cùng là Phó Tư lệnh của Quân đoàn I 
& Quân khu I. Ông cũng được mệnh danh là một vị "Tướng Pháo binh". 

 

Mục lục 

• 1 Tiểu sử & Binh nghiệp 

o 1.1 Quân đội Quốc gia Việt Nam 

o 1.2 Quân đội Việt Nam Cộng hòa 

• 2 1975 

• 3 Huy chương 

o 3.1 Bằng cấp về sau 

• 4 Tác phẩm 

• 5 Gia đình 

• 6 Qua đời 

• 7 Chú thích 

• 8 Tham khảo 

Tiểu sử & Binh nghiệp 

Ông sinh ngày 7 tháng 5 năm 1932 trong một gia đình đã có mấy đời là đại điền chủ 
danh giá tại Vĩnh Trạch, Bạc Liêu, miền Tây Nam phần Việt Nam. Thời niên thiếu 
ông học ở trường Phan Thanh Giản, Cần Thơ. Kế tiếp lên Sài Gòn học ở 
trường Lycée Petrus Ký theo chương trình Pháp. Năm 1949, ông thi đậu Tú tài bán 
phần (Part I). Về sau, khi đã ở trong quân ngũ, ông học hàm thụ thi đậu bằng Tú tài 
II Triết học Pháp.[1] 

Quân đội Quốc gia Việt Nam 

Cuối tháng 9 năm 1950, thi hành lệnh động viên của Chính phủ Quốc gia Việt Nam, 
ông cùng người anh trai là Lâm Quang Thơ tình nguyện nhập ngũ vào Quân đội 
Quốc gia, mang số quân: 52/120.072. Được theo học khóa 3 Trần Hưng Đạo tại 
trường Võ bị Liên quân Đà Lạt khai giảng ngày 1 tháng 10 năm 1950. Ngày 1 tháng 
7 năm 1951 tốt nghiệp với cấp bậc Thiếu úy hiện dịch. Ra trường tiếp tục theo học 
lớp căn bản Pháo Binh tại Trung tâm Huấn luyện Pháo binh Phú Lợi, Bình Dương. 
Sau đó, được huấn luyện thêm về chuyên môn Pháo binh tại Biên Hòa. Tháng 2 
năm 1952 mãn khóa, ông được điều đến Pháo đội 3 đồn trú ở Bắc Ninh giữ chức vụ 
Trung đội trưởng. 

Đầu năm 1953, ông được thăng cấp Trung úy, giữ chức vụ Pháo đội trưởng Pháo 
đội 2 đồn trú tại Hưng Yên. Tháng 5 cùng năm, Pháo đội 2 di chuyển về Vân Đồn, 
ông hoán chuyển nhiệm vụ với Trung úy Nguyễn Xuân Thịnh chuyển qua chỉ huy 
Pháo đội 1. Tháng 11, bàn giao Pháo đội 1 lại cho Trung úy Dương Thái Đồng.[2] Kế 
tiếp, ông chuyển vào Nam phục vụ tại Ban chỉ huy Tiểu đoàn 1 Pháo binh ở Bình 
Thuỷ, Cần Thơ trong chức vụ Sĩ quan Hành quân Tiểu đoàn. Tháng 12 cuối năm, 
chuyển sang làm Pháo đội trưởng Pháo đội 3 đồn trú tại Vĩnh Long. 

Tháng 4 năm 1954, ông bàn giao Pháo đội 3 (đang hành quân ở Ban Mê Thuột) lại 
cho Trung úy Lê Trí Tín.[3] Đầu tháng 5, ông được thăng cấp Đại úy và được chọn đi 
du học lớp Pháo binh cao cấp (2 tháng) tại Trường Pháo binh Châtons-Sur-Marne, 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_%C4%91o%C3%A0n_I_(Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_%C4%91o%C3%A0n_I_(Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a)
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_Quang_Thi#Ti%E1%BB%83u_s%E1%BB%AD_&_Binh_nghi%E1%BB%87p
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_Quang_Thi#Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i_Qu%E1%BB%91c_gia_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_Quang_Thi#Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i_Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_Quang_Thi#1975
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_Quang_Thi#Huy_ch%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_Quang_Thi#B%E1%BA%B1ng_c%E1%BA%A5p_v%E1%BB%81_sau
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_Quang_Thi#T%C3%A1c_ph%E1%BA%A9m
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_Quang_Thi#Gia_%C4%91%C3%ACnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_Quang_Thi#Qua_%C4%91%E1%BB%9Di
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_Quang_Thi#Ch%C3%BA_th%C3%ADch
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_Quang_Thi#Tham_kh%E1%BA%A3o
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A1c_Li%C3%AAu
https://vi.wikipedia.org/wiki/Lyc%C3%A9e_Petrus_K%C3%BD
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_Quang_Thi#cite_note-1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i_Qu%E1%BB%91c_gia_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i_Qu%E1%BB%91c_gia_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_V%C3%B5_b%E1%BB%8B_Qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90%C3%A0_L%E1%BA%A1t
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%E1%BA%BFu_%C3%BAy
https://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_%C3%BAy
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Xu%C3%A2n_Th%E1%BB%8Bnh
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C6%B0%C6%A1ng_Th%C3%A1i_%C4%90%E1%BB%93ng_(%C4%90%E1%BA%A1i_t%C3%A1,_Qu%C3%A2n_l%E1%BB%B1c_VNCH)&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_Quang_Thi#cite_note-2
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%AA_Tr%C3%AD_T%C3%ADn_(%C4%90%E1%BA%A1i_t%C3%A1,_Qu%C3%A2n_l%E1%BB%B1c_VNCH)&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_Quang_Thi#cite_note-3
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_%C3%BAy
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Pháp. Tháng 10 cuối năm, ông được cử làm Tiếu đoàn trưởng Tiểu đoàn 4 Pháo 
binh đồn trú tại Pleiku. 

Quân đội Việt Nam Cộng hòa 

Đầu năm 1955, ông bàn giao Tiểu đoàn 4 lại cho Đại úy Dương Thái Đồng. Sau đó, 
ông được cử làm Giám đốc Quân huấn Trung tâm Huấn luyện Pháo binh Phú Lợi 
(Bình Dương) do Trung tá Bùi Hữu Nhơn làm Chỉ huy trưởng. Tháng 7 cùng năm, 
ông được thăng cấp Thiếu tá, giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Trung tâm thay thế Trung 
tá Bùi Hữu Nhơn được cử làm Chỉ huy trưởng Binh chủng Pháo binh Trung ương. 

Tháng 7 năm 1956, ông được cử đi du học Pháo binh cao cấp tại Fort Still, 
Olahoma, Hoa Kỳ sau khi bàn giao Trường Pháo binh lại cho Thiếu tá Trần Văn Hào 
Thiếu tá Trần Văn Hào sinh năm 1922 tại Nam Vang, tốt nghiệp khóa 5 Võ bị Liên 
quân Đà Lạt. Sau cùng là Đại tá Chỉ huy trưởng Pháo binh Quân đoàn IV</ref>. 
Tháng 11 cùng năm mãn khóa về nước phục vụ tại Bộ Tổng tham mưu. Qua tháng 
2 năm 1957, chuyển về trường Đại học Quân sự do Trung tướng Trần Văn 
Minh (Lục quân) làm Chỉ huy trưởng. Ông được cử làm giảng sư và huấn luyện viên 
về Pháo binh. Tháng 12 cuối năm, chuyển ra miền Trung giữ chức vụ Chỉ huy 
trưởng Pháo binh Quân đoàn I. Tháng 9 năm 1958, ông được tháp tùng Phái đoàn 
Quân sự Việt Nam đi du hành thăm viếng các đơn vị và căn cứ quân sự của Đại 
Hàn Dân Quốc. Cuối năm 1959, ông chuyển trở về Bộ Tổng tham mưu giữ chức vụ 
Chỉ huy phó Binh chủng Pháo binh Trung ương. 

Đầu tháng 11 năm 1960, Xử lý thường vụ chức vụ Chỉ huy trưởng Pháo binh Trung 
ương trong khi Đại tá Nguyễn Xuân Trang đi học lớp Chỉ huy Tham mưu cao cấp tại 
Hoa Kỳ. Ngay sau đó ông được thăng cấp Trung tá. Tháng 8 năm 1961, hoán đổi 
nhiệm vụ với Trung tá Nguyễn Xuân Thịnh[4], ông được cử làm Chỉ huy trưởng Pháo 
binh ở Bộ tư lệnh hành quân tại Bộ Tổng tham mưu, do Trung tướng Dương Văn 
Minh làm Tư lệnh. Tháng 2 năm 1963, ông được cử làm Trưởng phòng 3 tại Bộ Tư 
lệnh Lục quân do Trung tướng Trần Văn Đôn làm Tư lệnh. Tháng giêng năm 1964, 
được cử đi du học lớp Chỉ huy Tham mưu tại Học viện Fort Leavenworth, Kansas, 
Hoa Kỳ, tiếp theo học lớp Bảo toàn Dự phòng và lớp Hành quân chống dấy loạn tại 
2 trường: Trường Thiết giáp Kỵ binh Fort Knox, Kentucky và Trường Fort Bragg, 
North Carrolina, Hoa Kỳ. Tháng 9 cùng năm mãn khóa về nước, ông được cử giữ 
chức vụ Phụ tá hành quân Tư lệnh Sư đoàn 7 Bộ binh. Hai tháng sau vào ngày 
Quốc khánh 1 tháng 11 ông được thăng cấp Đại tá, giữ chức vụ Tư lệnh phó Sư 
đoàn 7 do Chuẩn tướng Nguyễn Bảo Trị làm Tư lệnh. Cuối tháng 9 năm 1965, ông 
được bổ nhiệm chức vụ Tư lệnh Sư đoàn 9 Bộ binh thay thế Chuẩn tướng Vĩnh 
Lộc đi làm Tư lệnh Biệt khu Thủ đô. Tháng 2 năm 1966, ông được thăng cấp Chuẩn 
tướng tại nhiệm. 

Ngày Quân lực 19 tháng 6 năm 1968, ông được thăng cấp Thiếu tướng tại nhiệm. 
Một tháng sau, bàn giao Sư đoàn 9 lại cho Đại tá Tư lệnh phó Trần Bá Di. Ngay sau 
đó, ông được bổ nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng trường Võ bị Quốc gia Đà Lạt thay 
thế Đại tá Đỗ Ngọc Nhận[5]. Tháng 5 năm 1969, ông hướng dẫn Phái đoàn Quân sự 
đi thăm viếng trường Võ bị Thái Lan và Philippines. Tháng 11 cùng năm, hướng 
Phái đoàn thăm viếng trường Võ bị Đại Hàn, Đài Loan và Nhật Bản. Tháng 11 năm 
1970, hướng dẫn Phái đoàn đến Hoa Kỳ thăm viếng các trường Võ bị Lục quân, Hải 
quân, Không quân và Võ bị West Point. Mùa hè năm 1971, ông tiếp tục được hướng 
dẫn Phái đoàn quân sự thăm viếng trường Võ bị Hoàng gia và trường Không quân ở 
Canberra, Thủ đô nước Úc. Ngày Quốc khánh Đệ nhị Cộng hòa 1 tháng 11 cùng 
năm, ông được thăng cấp Trung tướng tại nhiệm. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%B9i_H%E1%BB%AFu_Nh%C6%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%E1%BA%BFu_t%C3%A1
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%B9i_H%E1%BB%AFu_Nh%C6%A1n
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tr%C3%A2n_V%C4%83n_H%C3%A0o_(%C4%90%E1%BA%A1i_t%C3%A1,_Qu%C3%A2n_l%E1%BB%B1c_VNCH)&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_V%C4%83n_Minh_(l%E1%BB%A5c_qu%C3%A2n)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_V%C4%83n_Minh_(l%E1%BB%A5c_qu%C3%A2n)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Xu%C3%A2n_Trang
https://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_t%C3%A1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Xu%C3%A2n_Th%E1%BB%8Bnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_Quang_Thi#cite_note-4
https://vi.wikipedia.org/wiki/D%C6%B0%C6%A1ng_V%C4%83n_Minh
https://vi.wikipedia.org/wiki/D%C6%B0%C6%A1ng_V%C4%83n_Minh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_V%C4%83n_%C4%90%C3%B4n
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_t%C3%A1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%E1%BA%A3o_Tr%E1%BB%8B
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%A9nh_L%E1%BB%99c
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%A9nh_L%E1%BB%99c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chu%E1%BA%A9n_t%C6%B0%E1%BB%9Bng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chu%E1%BA%A9n_t%C6%B0%E1%BB%9Bng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%E1%BA%BFu_t%C6%B0%E1%BB%9Bng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_B%C3%A1_Di
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BB%97_Ng%E1%BB%8Dc_Nh%E1%BA%ADn_(%C4%90%E1%BA%A1i_t%C3%A1,_Qu%C3%A2n_l%E1%BB%B1c_VNCH)&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_Quang_Thi#cite_note-5
https://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_t%C6%B0%E1%BB%9Bng
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Trung tuần tháng 4 năm 1972, ông nhận lệnh bàn giao trường Võ bị Đà Lạt lại cho 
bào huynh là Thiếu tướng Lâm Quang Thơ, để đi nhận chức vụ Tư lệnh phó Quân 
đoàn I và Quân khu 1 (Tư lệnh Quân đoàn là Trung tướng Hoàng Xuân Lãm, một 
tháng sau Trung tướng Ngô Quang Trưởng nguyên Tư lệnh Quân đoàn IV được bộ 
Tổng tham mưu cử ra thay thế tướng Hoàng Xuân Lãm). Đầu tháng 9, ông kiêm Tư 
lệnh Tiền phương Quân đoàn I cho đến cuối tháng 3 năm 1975 (Bộ Tư lệnh Tiền 
phương đặt tại căn cứ Mang Cá trong Thành Nội Huế). 

• Bộ tư lệnh Tiền phương Quân đoàn I vào thời điểm tháng 3/1975, nhân sự 
được phân bổ trách nhiệm như sau: 
-Tham mưu trưởng - Đại tá Lê Ngọc Hy[6] 
-Tham mưu phó kiêm Trưởng phòng 5 - Trung tá Nguyễn Trinh[7] 
-Trưởng phòng 1 - Trung tá Bảo Thọ[8] 
-Trưởng phòng 2 - Trung tá Trần Khắc Đản[9] 
-Trưởng phòng 3 - Trung tá Lê Duy Hiền[10] 
-Trưởng phòng 4 - Trung tá Nguyễn Văn Thông[11] 
-Trưởng phòng 6 - Trung tá Đỗ Hữu Bảo[12] 

1975 

Ngày 29 tháng 3, ông di tản khỏi Đà Nẵng về Sài Gòn. Đêm ngày 29 tháng 4 tại bến 
Bạch Đằng, cùng với gia đình di tản ra khơi trên Soái hạm HQ-1. 

Sau đó, gia đình sang định cư ở Hoa Kỳ, lúc đầu ở Thành phố Milpitas California, 
sau chuyển sang sống tại Thành phố Fremont, cũng thuộc Tiểu bang California. 

Huy chương 

-Bảo quốc Huân chương đệ tam đẳng (ân thưởng) 
-Mười bảy Anh dũng Bội tinh với nhành dương liễu. 
-Huy chương U.S Legion of Merit (Hoa Kỳ). 
-Chương mỹ Bội tinh (Đại Hàn). 

Bằng cấp về sau 
-Tú tài II Triết học Pháp 

-Cử nhân Xã hội học tại Viện Đại học University of San Francisco. 

-Cao học Quản trị kinh doanh (Master Degree of Business Administration) tại 
Viện Đại học Golden Gate University, San Francisco. 

Tác phẩm 

- Autopsy-The Death of South Vietnam (Khám nghiệm cái chết của miền 
Nam Việt Nam). 
- The Twenty-Five Year Century (Hai mươi lăm năm trong một thế kỷ). 
- Rolling Thunder in a Gentle Land. 

Gia đình 

• Song thân: Cụ Lâm Quang Diêu (Kỹ sư) và cụ Diệp Thị Hiền 
(1909-2002) 

https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_Quang_Th%C6%A1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ho%C3%A0ng_Xu%C3%A2n_L%C3%A3m
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%B4_Quang_Tr%C6%B0%E1%BB%9Fng
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%AA_Ng%E1%BB%8Dc_Hy_(%C4%90%E1%BA%A1i_t%C3%A1,_Qu%C3%A2n_l%E1%BB%B1c_VNCH)&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_Quang_Thi#cite_note-6
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nguy%E1%BB%85n_Trinh_(Trung_t%C3%A1,_Qu%C3%A2n_l%E1%BB%B1c_VNCH)&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_Quang_Thi#cite_note-7
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nguy%E1%BB%85n_Ph%C3%BAc_B%E1%BA%A3o_Th%E1%BB%8D_(Trung_t%C3%A1,_Qu%C3%A2n_l%E1%BB%B1c_VNCH)&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_Quang_Thi#cite_note-8
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tr%E1%BA%A7n_Kh%E1%BA%AFc_%C4%90%E1%BA%A3n_(Trung_t%C3%A1,_Qu%C3%A2n_l%E1%BB%B1c_VNCH)&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_Quang_Thi#cite_note-9
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%AA_Duy_Hi%E1%BB%81n_(Trung_t%C3%A1,_Qu%C3%A2n_l%E1%BB%B1c_VNCH)&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_Quang_Thi#cite_note-10
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nguy%E1%BB%85n_V%C4%83n_Th%C3%B4ng_(Trung_t%C3%A1,_Qu%C3%A2n_l%E1%BB%B1c_VNCH)&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_Quang_Thi#cite_note-11
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BB%97_H%E1%BB%AFu_B%E1%BA%A3o_(Trung_t%C3%A1,_Qu%C3%A2n_l%E1%BB%B1c_VNCH)&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_Quang_Thi#cite_note-12
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A0_N%E1%BA%B5ng


- 10 - 

 

• Bào huynh: Ông Lâm Quang Thơ (Thiếu tướng Việt Nam Cộng 
hòa) 

• Bào đệ: 
-Ông Lâm Quang Thới (Sinh năm 1933, tốt nghiệp khóa 10 Võ 
bị Đà Lạt, Trung tá Bộ binh VNCH) 
-Ông Lâm Quang Thân (Sinh năm 1936, tốt nghiệp khóa 14 Võ 
bị Đà Lạt, Thiếu tá Không quân VNCH) 

• Phu nhân: Bà Tô Ngọc Bích - Ông bà có ba người con gồm 2 
trai, 1 gái. Người con trai là Andrew Lâm, hiện đang là một nhà 
văn và phóng viên. 

Qua đời 

Ông qua đời ngày 19 tháng 1 năm 2021, hưởng thọ 88 tuổi, sau 14 ngày 
chống chọi với Bệnh virus corona 2019[13]. 

Chú thích 

^ Sau 1975, khi định cư ở Hoa Kỳ, ông đậu thêm bằng Cử nhân Xã hội học (Viện Đại học 
University of San Francisco) và bằng Cao học Quản trị Kinh doanh (Master Degree of 
Business Administration, Viện Đại học Golden Gate University, San Francisco). 

1. ^ Trung uý Dương Thái Đồng sinh năm 1930, tốt nghiệp khóa 5 Võ bị Đà 
Lạt, sau cùng là Đại tá Chỉ huy phó Binh chủng Pháo binh. 

2. ^ Trung uý Lê Trí Tín sinh năm 1931, tốt nghiệp khóa 6 Võ bị Đà Lạt, sau 
cùng là Đại tá Tỉnh trưởng Quảng Nam. 

3. ^ Trung tá Nguyễn Xuân Thịnh về Bộ chỉ huy Pháo binh Trung ương thay 
Trung tá Lâm Quang Thi làm Chỉ huy trưởng 

4. ^ Đại tá Đỗ Ngọc Nhận sinh năm 1930 tại Nam Định, tốt nghiệp khóa 3 Võ 
bị Đà Lạt 

5. ^ Đại tá Lê Ngọc Hy, sinh năm 1928 tại Huế, tốt nghiệp khóa 4 Võ khoa 
Thủ Đức 

6. ^ Trung tá Nguyễn Trinh tốt nghiệp khóa 4 Võ khoa Thủ Đức 

7. ^ Trung tá Bảo Thọ sinh năm 1935 tại Huế, tốt nghiệp khóa 4 Võ khoa Thủ 
Đức 

8. ^ Trung tá Trần Khắc Đản sinh năm 1936 tại Hưng Yên, tốt nghiệp khóa 13 
Võ bị Đà Lạt 

9. ^ Trung tá Lê Duy Hiền sinh năm 1932 tại Thừa Thiên, tốt nghiệp khóa 3 
Võ khoa Thủ Đức 

10. ^ Trung tá Nguyễn Văn Thông sinh năm 1935 tại Quảng Bình, tốt nghiệp 
khóa 4 Võ khoa Thủ Đức 

11. ^ Trung tá Đỗ Hữu Bảo sinh năm 1932 tại Thừa Thiên, tốt nghiệp khóa 4 
Võ khoa Thủ Đức 

12. ^ “Cựu Trung Tướng Lâm Quang Thi qua đời vì COVID-19”. Người-Việt. 19 
tháng 1 năm 2021. Truy cập ngày 20 tháng 1 năm 2021. 

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn] 

• Trần Ngọc Thống, Hồ Đắc Huân, Lê Đình Thụy (2011). Lược 
sử Quân lực Việt Nam Cộng hòa. 

 

Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_Quang_Thi 

https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_Quang_Th%C6%A1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%A2m_Quang_Th%E1%BB%9Bi_(Trung_t%C3%A1,_Qu%C3%A2n_l%E1%BB%B1c_VNCH)&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%A2m_Quang_Th%C3%A2n_(Thi%E1%BA%BFu_t%C3%A1,_Qu%C3%A2n_l%E1%BB%B1c_VNCH)&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%87nh_virus_corona_2019
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_Quang_Thi#cite_note-13
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_Quang_Thi#cite_ref-1
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_Quang_Thi#cite_ref-2
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_Quang_Thi#cite_ref-3
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_Quang_Thi#cite_ref-4
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_Quang_Thi#cite_ref-5
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_Quang_Thi#cite_ref-6
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_Quang_Thi#cite_ref-7
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_Quang_Thi#cite_ref-8
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_Quang_Thi#cite_ref-9
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_Quang_Thi#cite_ref-10
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_Quang_Thi#cite_ref-11
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_Quang_Thi#cite_ref-12
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_Quang_Thi#cite_ref-13
https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/cong-dong/cuu-trung-tuong-lam-quang-thi-qua-doi/
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%A2m_Quang_Thi&veaction=edit&section=11
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%A2m_Quang_Thi&action=edit&section=11
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_Quang_Thi
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Ngày 30/4 - Tâm sự một tướng lãnh  
Việt Nam Cộng hòa 

• Hoài Hương-VOA 

 

 

Tướng Lâm Quang Thi là tác giả tác giả một số sách Anh ngữ nói về chiến tranh 
Việt Nam, kể cả cuốn “The twenty-five year century: A South Vietnamese general 
remembers the Indochina War to the fall of Saigon” 

 
Tiếp tục loạt bài xoay quanh ngày 30 tháng Tư, Câu chuyện Việt Nam do Hoài Hương 
phụ trách tuần này xin gửi đến quý vị quan điểm của một cựu tướng lãnh Việt nam 
Cộng hòa về chiến tranh Việt Nam. Trung Tướng Lâm Quang Thi, cựu Chỉ huy 
trưởng Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam, cựu Tư lệnh Sư đoàn 9 Bộ Binh và Tư Lệnh 
Bộ Chỉ Huy Tiền Phương Quân đoàn 1 tại Huế, chia sẻ những ký ức và cảm xúc của 
ông trên chuyến tàu định mệnh, đã đưa ông ra khỏi quê hương vào đúng ngày 30 
tháng Tư năm 1975. Tướng Lâm Quang Thi là tác giả một số sách Anh ngữ nói về 
chiến tranh Việt Nam. Ban Việt ngữ-VOA tiếp xúc với Tướng Lâm Quang Thi, vài 
ngày trước lễ mừng sinh nhật thứ 80 của ông. 

VOA: Thưa trước hết xin Trung Tướng cho biết ông có suy nghĩ gì về 
ngày 30 tháng Tư, 37 năm sau khi Sài Gòn thất thủ? 
 
Tướng Lâm Quang Thi: “Mỗi lần 30 tháng Tư tới thì tôi lại vừa buồn 
vừa tức giận. Buồn vì bao nhiêu đồng bào mình phải bỏ nước ra đi, một 
số chết trên biển cả, và một số anh em chiến hữu của tôi thì bị Cộng sản 
nó bắt, tra tấn, đày đọa trong các trại tù ở Bắc Việt. Và tôi tức giận là bởi 
vì đồng minh của mình nó bỏ rơi mình trong những giờ phút đen tối 
nhất của lịch sử nước nhà.” 
 
VOA: Thưa, như Trung Tướng nói, biết bao thảm họa đã xảy đến cho 

https://www.voatiengviet.com/author/hoai-h%C6%B0%C6%A1ng-voa/irvor
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quân và dân miền Nam sau biến cố 30 tháng Tư, thì trong tư cách một 
tướng lãnh, Trung Tướng có cảm thấy mình có trách nhiệm nhiều hơn so 
với những người khác về những gì đã xảy ra? 
 
Tướng Lâm Quang Thi: “Tôi không phải là một chánh trị gia, nhưng 
với tư cách một tướng lãnh đã cầm quân, tôi thấy mình có phần nào 
trách nhiệm cũng như tất cả các tướng lãnh khác, các chỉ huy trưởng các 
đại đơn vị khác cũng phải có trách nhiệm phần nào về sự sụp đổ của 
miền Nam Việt Nam.” 
 
VOA: Thưa Trung tướng, là tác giả cuốn Autopsy: The Death of South 
Vietnam, phân tích sự cáo chung của miền Nam Việt Nam, xin Trung 
Tướng tóm tắt cho thính giả của đài chúng tôi một số nguyên do chính 
dẫn tới sự sụp đổ của chính phủ Sàigòn? 
 
Tướng Lâm Quang Thi: “Tôi thấy rằng sự sụp đổ của miền Nam Việt 
Nam có 2 lý do chánh. Thứ nhất là người Mỹ họ không có một nhiệm vụ 
rõ ràng ấn định cho quân lực của họ, tức là cái “mission” không được 
định nghĩa rõ ràng. Theo tôi nghĩ, người Mỹ chỉ có 2 sự lựa chọn: thứ 
nhất là đi ra Bắc, tiêu diệt ý chí chiến đấu của Hà nội; hoặc là ở trong 
Nam thì phải có đủ kiên nhẫn để ủng hộ và yểm trợ một chánh phủ miền 
Nam Việt Nam trong cuộc kháng chiến chiến đấu trường kỳ ở miền Nam. 
Nhưng mà tiếc thay người Mỹ không có cái gan để đi ra Bắc, mà lại 
không có sự kiên nhẫn để ở lại trong Nam. Đó là cái lý do thứ nhất. Thứ 
nhì là cơ quan truyền thông của Mỹ rất thiên vị, có thể nói là thiên tả, 
thành thử ra tất cả những gì xảy ra đều có thể bị bóp méo để chứng minh 
rằng cuộc chiến tranh Việt Nam không thể nào thắng bởi vì quân đội Việt 
Nam chiến đấu kém và tham nhũng. Cái đó là tiền đề của truyền thông 
Mỹ, thành thử ra tất cả những sự kiện xảy ra mà đúng vào tiền đề đó thì 
họ dùng. Còn nếu không đúng thì họ có thể bóp méo để chứng minh tiền 
đề là chiến tranh Việt Nam không thể thắng được. Chẳng hạn như Tết 
Mậu Thân, Việt Cộng sát hại 5, 6 ngàn người dân vô tội ở Huế mà truyền 
thông Mỹ không nói tới. Trong lúc đó ông Thiếu Tướng Nguyễn Ngọc 
Loan ông ấy hành quyết một tên đặc công cộng sản thì nó đưa lên, được 
Giải Pulitzer đủ thứ trò, mà họ không nói rằng anh cộng sản đó đã tàn sát 
bao nhiêu gia đình cảnh sát của Tướng Loan ở Chợ Lớn.” 
 
VOA: Thưa ông, ngoài vai trò của giới truyền thông phản chiến Mỹ, 
ngoài vai trò của người Mỹ mà Trung Tướng cho là không định nghĩa rõ 
ràng cái “mission”, thì thưa Trung Tướng, cái trách nhiệm của chính phủ 
Việt nam Cộng hòa nằm ở chỗ nào trong sự thất bại của miền Nam? 
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Tướng Lâm Quang Thi: “Thành thật mà nói rằng tất cả vấn đề viện 
trợ quân sự cũng như là tài chánh đều do người Mỹ cung cấp. Nếu họ rút 
tất cả những viện trợ đó thì chúng ta không còn khả năng để chiến đấu, 
chẳng hạn như trong trận chiến An Lộc năm 1972, không có quân đội Mỹ 
nào dưới đất mà mình chỉ có sự yểm trợ bằng không lực của Hoa Kỳ mà 
Sư đoàn 5 bộ binh của chúng ta đã chiến đấu và đã chiến thắng 3 sư đoàn 
Bắc Việt. Tôi tin chắc rằng nếu tiếp tục có được sự viện trợ hỏa lực của 
Mỹ thì quân lực Việt nam Cộng hòa sẽ đánh bại những đơn vị thiện chiến 
nhất của Bắc Việt. Tới năm 1974-75 thì viện trợ Mỹ đã rút xuống chỉ còn 
700 triệu đôla mà trong 700 triệu đôla đó, 400 triệu đôla được dùng để 
phát lương cho nhân viên Tùy viên Quân lực Hoa Kỳ -DAO (Deputy 
Attaché Office), mình còn có 300 triệu đôla để đánh giặc trong một năm. 
Trong lúc đó, Do thái trong trận Yom Kippur năm 1973, Do Thái nhận 
viện trợ được 2 tỉ mốt mỹ kim để đánh giặc trong 3 tuần lễ! Thành thử ra 
lúc đó miền Nam đạn dược, súng trường cũng thiếu, lựu đạn cũng thiếu 
nữa, thì làm sao mà đánh giặc được! Mình không có cách nào có thể 
đương đầu được với một quân đội Bắc Việt được Nga Sô và Trung Cộng 
viện trợ ào ạt từ năm 1974 tới 1975. ” 
 
VOA: Vậy giới lãnh đạo chính trị của miền Nam có lệ thuộc quá đáng 
vào viện trợ Mỹ mà không tự lực cánh sinh được? 
 
Tướng Lâm Quang Thi: “Tự lực cánh sinh, theo tôi cũng khó khăn là 
bởi vì trong lúc cộng sản Hà nội được sự viện trợ ào ạt của Nga Xô và 
Trung Cộng thì miền Nam Việt Nam chúng ta cần có một sự viện trợ của 
thế giới tự do mới có thể đương đầu được.” 
 
VOA: Xin phép được hỏi một câu hơi có tính cách cá nhân. Thưa, được 
phong hàm Tướng từ thời còn rất trẻ, cuộc đời của Trung Tướng gắn liền 
với Quân lực Việt nam Cộng hòa, Trung Tướng có kỷ niệm nào muốn 
chia sẻ với Đài VOA về cuộc đời binh nghiệp của mình? 
 
Tướng Lâm Quang Thi: “Tôi cho rằng nhiệm vụ quan trọng nhất của 
tôi không phải là cầm quân mà thực sự tôi được chỉ định làm Chỉ huy 
trưởng Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam. Lúc bấy giờ chương trình tăng 
lên từ 2 năm tới 4 năm và tôi đã tranh đấu hết sức để các sĩ quan tốt 
nghiệp Trường Võ Bị Quốc Gia được hưởng bằng cấp Cử nhân Khoa học 
Ứng dụng, tương đương với Trường Võ Bị West Point của Hoa Kỳ. Đó là 
cái niềm hãnh diện nhất của tôi trong cuộc đời binh nghiệp” 
 
VOA: Thưa Trung Tướng, Hoài Hương xin lỗi trước nếu câu hỏi này có 
gợi lại cho Trung Tướng những điều đau lòng, nhưng Hoài Hương có đọc 
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một bài viết của Andrew Lâm kể lại cảnh Trung Tướng đã vất khẩu súng 
riêng trên chuyến tàu lúc bỏ nước ra đi, thành ra có lẽ nhiều độc giả cũng 
có thắc mắc như Hoài Hương, không biết lúc đó Trung Tướng nghĩ gì và 
có những cảm xúc như thế nào? 
 
Tướng Lâm Quang Thi: “Tôi rời Việt Nam ngày 30 tháng Tư trên 
chiếc tàu Hải Quân 2, và khi đoàn của Hải quân Việt Nam đến Phi Luật 
Tân thì chính phủ Phi Luật Tân không muốn thấy một Hải quân ngoại 
quốc tiến vào hải cảng của họ, cho nên Hải quân Việt Nam phải chuyển 
tất cả tàu bè lại cho Mỹ, và các sĩ quan trên tàu cũng phải mặc thường 
phục, trong khi tất cả những vũ khí trên tàu phải bỏ hết, thành thử tôi 
cũng phải tuân theo điều lệ đó. Tôi bỏ khẩu súng lục của tôi xuống biển 
Thái bình dương, tôi rất là, hết sức là đau lòng. Tới bây giờ mỗi lần nghĩ 
tới cái…cảnh đó, tôi vẫn còn thấy đau, nhất là khi mà quốc kỳ Việt Nam 
phải kéo xuống để kéo lá cờ Mỹ lên trước khi vào hải cảng Subic Bay của 
Phi Luật Tân. Thành ra cái đó là một cái kỷ niệm hết sức đau đớn đối với 
tôi, và tôi nghĩ cũng đau đớn đối với tất cả các tướng lãnh và các sĩ quan 
khác.” 
 
VOA: Xin cám ơn Trung Tướng đã chia sẻ với thính giả của VOA những 
cảm xúc của mình lúc rời bỏ đất nước ra đi, thưa Trung Tướng, người tỵ 
nạn Việt Nam, dù lưu lạc tới nước nào cũng phải bắt đầu lại cuộc đời từ 
con số không, được biết Trung Tướng đã đi học lại để lấy bằng MBA ở 
Hoa Kỳ, vậy xin Trung Tướng kể lại những kinh nghiệm của ông trong 
thời gian đầu của cuộc đời tỵ nạn, và động lực nào đã thúc đẩy ông không 
ngừng phấn đấu? 
 
Tướng Lâm Quang Thi: “Tôi qua đây cũng nhờ hệ thống của Trường 
Võ Bị West Point bởi vì giữa Trường Võ Bị Việt Nam và Trường West 
Point có những liên hệ hết sức là gắn bó. Chính ông Chỉ huy trưởng 
Trường West Point, cũng là bạn của tôi ở Việt Nam, ông đã tìm cách để 
cho tôi có một địa vị xứng đáng trong hệ thống ngân hàng của nước Mỹ, 
và vì tôi có một địa vị tốt ở Mỹ, tôi phải đi học nên tôi tiếp tục học và lấy 
được bằng MBA. Tôi đã làm việc hết sức chăm chỉ và có thể nói là thành 
công trong cuộc đời của tôi bên Mỹ.” 
 
VOA: Thưa Trung Tướng, vào tuổi này, ông có hoài bão gì cho tương lai? 
 
Tướng Lâm Quang Thi: “Tôi tin tưởng rằng thế nào cũng có ngày 
chúng ta có dịp trở lại thăm viếng một nước Việt Nam độc lập, tự do và 
không cộng sản. Đó là cái hoài bão cuối cùng của tôi và tôi tin chắc thế 
nào cũng thực hiện được.” 
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Thưa quý vị, vừa rồi là cuộc phỏng vấn với Trung Tướng Lâm Quang Thi, 
cựu Chỉ huy trưởng Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam ở Đà Lạt, từng là 
Tư lệnh Sư đoàn 9 Bộ Binh ở Sa Đéc và Tư Lệnh Bộ Chỉ Huy Tiền 
Phương Quân đoàn 1 tại Huế. Tướng Lâm Quang Thi cư ngụ ở bang 
California và là tác giả một số sách Anh ngữ nói về chiến tranh Việt Nam, 
kể cả cuốn The twenty-five year century: A South Vietnamese general 
remembers the Indochina War to the fall of Saigon và cuốn Hell in An 
Lộc: The 1972 Easter Invasion and the Battle That Saved South Viet 
Nam, xuất bản hồi năm ngoái./. 
 
Nguồn: https://www.voatiengviet.com/a/tam-su-tuong-lam-quang-thi-05-08-2012-
150642685/1119471.html 

 
 

TRUNG TƯỚNG LÂM QUANG THI NHẬN XÉT 

 VỀ HẢI QUÂN VIỆT NAM CỘNG HÒA 

 

Ông Lâm Quang Thi 
Nguyên Trung Tướng Tư-Lệnh 

Mặt-Trận Tiền-Phương Quân-Đoàn I 
 
  

Xin Trung Tướng vui lòng cho biết nhận xét của Trung Tướng về quân 
chủng Hải-Quân trong cuộc chiến và những ngày cuối của cuộc chiến? 
 
Trước tháng 3 năm 1975 tôi xem thường Hải-Quân lắm, ngoại trừ những Giang-
Đoàn Xung-Phong thuộc Vùng IV Sông Ngòi. 
Thời gian làm Tư-Lệnh Sư-Đoàn 9 Bộ-Binh, từ năm 1965 đến 1968, một lần, 
chính tôi điều động thiết vận xa, Bộ-Binh và các Giang-Đoàn Xung-Phong mở 
mặt trận lớn tại Vĩnh-Bình. Trận đó mình đánh hay, đánh đẹp vô cùng. Cũng từ 
trận đó, tôi nhận thấy các Giang-Đoàn Xung-Phong là những đơn vị thiện chiến, 
không thể thiếu được ở sông rạch. 
Khi mặt trận miền Trung bột phát tôi mới thấy vai trò của Hải-Quân là quan 
trọng. Hải-Quân nặng về truyền thống. Truyền thống Hải-Quân rất đẹp và tinh 
thần kỷ luật của Hải-Quân rất cao. Tôi kính phục Hải-Quân từ đó. 
 
Xin cảm ơn Trung Tướng. 
 

Nguồn: https://www.diepmylinh.com/lam-quang-thi 

https://www.voatiengviet.com/a/tam-su-tuong-lam-quang-thi-05-08-2012-150642685/1119471.html
https://www.voatiengviet.com/a/tam-su-tuong-lam-quang-thi-05-08-2012-150642685/1119471.html
https://www.diepmylinh.com/lam-quang-thi
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DI TẢN HUẾ THÁNG BA 1975 

  

---------- Lâm Quang Thi ---------- 
  
 Thân gời anh Phạm Vũ Bằng, 

  
Trong e-mail anh nói đã đọc quyển “Hai Mươi Lăm Năm Thế Kỷ” xuẩt bản năm 
2005. (Tập hồi ký này là bản dịch quyển “The Twenty-Five Year Century” do Viện 
Đại Học University of North Texas xuất bản năm 2002, nghĩa là 7 năm trước khi viện 
đại học này xuất bản tác phẩm “Hell in An Loc.” 

  
Tôi nghĩ rằng anh đã viết bài “Những Người Lính Bị Bỏ Rôi” trước khi anh đọc quyển 
“Hai Mươi Lăm Năm Thế Kỷ” vì quyển sách này có một chương rất dài nói về sự 
sụp đổ VICT, và vì thế có thể giài đáp những thắc mắc về sự triệt thoái khỏi Huế và 
Đà Nẳng tháng 3, 1975. 
  
Tuy nhiên, tôi vẫn trả lời vắn tắt sau đây những thắc mắc của các đồng đội của anh 
để anh phổ biến đến các anh em này. 
  
Theo tôi thấy thì anh đã nêu lên những thắc mắc chánh sau đây: 
  
a). Tại sao không rút lui theo QL1; 
  
b) Tại sao không có cây cầu nổi bắt qua Cửa Tư Hiền và Hải Quân gập nhiều khó 
khăn để bốc LĐ147 TQLC phía nam Thuận An và 

  
c) Tại sao không có sự yểm trợ đầy đủ của Không Quân. 
  
Về  điểm thứ nhứt, trong quyển “25 Năm Thế Kỷ” (trang 476, 477), tôi đã có tường 
thuật rằng trong đêm 22 tháng 3, Trung Đoàn 101 của SĐ325 BV, sau nhiều đợt tấn 
công dữ dội, đã đánh bật TD60 BDQ ra khỏi đồi 500 kế cận phía tây QL1 và vì thế 
địch quân đã kiểm soát được hành lang Phú Lộc. 
  
Sau khi hay tin Đồi 500 đã rơi vào tay địch, tôi gọi Tướng Trưởng và yêu cầu ông chỉ 
thị LĐ258TQLC đóng phía bắc Đèo Hải Vân phối hợp với LĐ15BĐQ để phản công 
tái chiếm Đồi 500 và giải toả QL1. (Lúc bấy giờ SĐ1BB bung ra quá mỏng và không 
còn lực lượng trừ bị để phản công). 
  
Tướng Trưởng hứa sẽ nghiên cứu những gì có thể làm được, nhưng cuối cùng 
cuộc phản công, không rõ vì lý do gì, đã không được thực hiện. Và cũng vì vậy cho 
nên Của Tư Hiền và bải biển Thuận An là đường lui quân duy nhất còn lại. 
  
Kế hoặch triệt thoái của tôi là SĐ1 sẽ di chuyển qua ngả Tư Hiền và LĐ147 sẽ được 
lực lượng đặc nhiệm HQ  - do Saìgòn gởi ra tăng cường QĐI  và gồm nhiều chiếc 
LST (Landing Ship, Tank) - bốc lên ở phía nam Thuận An.  Tôi nhấn mạnh với 
Tướng Trưởng rằng sự triệt thoái SĐ1 chỉ có thể thực hiện với hai điều kiện: (1) một 
cây cầu nổi phải được bắt ngang Đầm Của Tư Hiền và (2) Núi Vĩnh Phong, cao 
điểm phía nam cửa Tư Hiền, phải do một đơn vị TQLC chiếm đóng. 
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 Tướng Trưởng hỏi ý kiến của BTM của ông và họ cho là hai điều kiện này có thể 
thoả mãn được. Chiều ngày 23, Tướng Trưởng họp với Tướng Lân, TL/SĐTQLC, 
Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại, TL/HQVICT, và trung tá chỉ huy trưởng  Lữ Đoàn 10 
Công Binh. 
  
Ông Thoại bảo đảm với Tướng Trưởng rằng ông sẽ cho đánh chìm một chiếc tàu 
HQ ở giữa Cửa Tư Hiền để cho SĐ1 di qua và Tướng Lận cũng bảo đảm rằng ông 
sẽ cho chiếm đóng các cao điểm phía nam cửa Tư Hiền. Nhưng cuối cùng hai 
nhiệm vụ này cũng không được thực hiện, và điều này đã gây nhiều tổn thất cho các 
đơn vị rút quân qua ngả Tư Hiền. 
  
Mặc khác, rủi ro cho LĐ 147TQLC, các tàu LST của BTL/HQ tăng cường cho QĐI 
gặp rất nhiều khó khăn cặp bải để đón các anh em vì biển động, sống to và các bảỉ 
biển cạn. Mặc dầu vậy, phần lớn anh em TQLC của LĐ147 đã được bốc về Đà 
Nẳng trong những ngày 24, 25 và 26 tháng Ba. 
  
Về điểm LĐ147 TQLC không được KQ yểm trợ đầy đủ, dó cũng là hậu quả của việc 
Hoa Kỳ cắt giảm viện trợ quân sự cho QLVNCH. Thật vậy, ngày 4 tháng Tư, 1974, 
Quốc Hội Hoa Kỳ, một lần nữa, cắt viện trợ quân sự cho Nam Việt Nam từ 1 tỷ MK 
xuống còn 750 triệu MK cho tài khóa 1974-1975. 
  
Nhưng trong số 750 triệu MK này, 300 triệu dành để trả lương cho nhân viên Văn 
Phòng Tùy Viên Quân Lực Hoa Kỳ ở Sàigòn. Một điểm đáng được lưu ý là Do Thái 
nhận được 2 tỷ rưỡi MK viện trợ quân sự trong trận chiến ba tuần Yom Kippur năm 
1973. Nói khác đi, trong vòng một năm, NVN nhận được 21%  của sự viện trợ Do 
Thái nhận được trong vòng ba tuần lễ. 
  
Trong lúc các đơn vị Lục Quân thiếu thốn trầm trọng về xe vận tải và đạn dược thì 
Không Quân cũng rất thiếu thốn về nhiên liệu và quân dụng thay thế; quân chủng 
này phải cho nằm ụ tổng số là 224 phi cơ đủ loại: chiến đấu cơ AD6, các phi cơ vận 
tải C47, và C113. 
  
Trong lúc năm 1972, KQ có thể di chuyển một trung đoàn từ Quân Khu này đến 
Quân Khu khác, năm 1975 KQ chỉ có thể di chuyển vào khoảng một tiểu đoàn mà 
thôi. Riêng tại VICT, trực thăng khiển dụng chỉ có thể chuyên chở một đại đội Bộ 
Binh cùng một lúc. Cũng vì thế cho nên không yểm cho các đơn vị chạm địch cũng 
bị hạn chế rất nhiều. 
  
Hơn nữa, trong lúc các đơn vị Bắc Đèo Hải Vân đang rút quân thì hai tỉnh cực nam 
của VICT đang bị tấn công nặng và có thể bị tràn ngập bất cứ lúc nào. Do đó không 
yểm của SĐ1 KQ ở Đà Nẳng, vốn đã bị hạn chế, còn phải được xử dụng để yểm trợ 
cho các đơn vị phía nam VCT.  
  
                                                            * * * * * 

  
Tôi hy vọng những chi tiếc trên đây sẽ giài tỏa những thắc mắc của anh em 
TQLC. 
  
Trưóc khi chấm dứt, tôi có đôi lời nhắn nhủ với các chiến hữu. Nhân dịp này, tôi xin 
nhắc lại lời nói của Tướng Charles De Gaulle của Pháp trong kỳ Đệ II Thế Chiến. 
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Sau khi rút tàn quân Pháp qua Anh Quốc để chờ ngày trở về giải phóng quê hương, 
Tướng De Gaulle tuyên bố một câu bất hủ: 
  
 “Nous avons perdu une bataille, mais nous n’avons pas perdu la guerre” 
(Chúng ta đã thua một trận đánh, nhưng chúng ta chưa thua cuộc chiến 
tranh). 
  
Chúng ta cũng vậy; chúng ta đã thua một trận đánh năm 1975, nhưng cuộc Chiến 
Tranh Việt Nam còn đang tiếp diễn duới mọi hình thức. 
  
CSVN hiện nay đang đứng trên bờ vực thẩm vì chúng đang phải đương đầu với 
những bế tắc không lối thoát trên phuơng diện kinh tế và chánh trị. 
  
Vì thê, nếu chúng ta tiếp tục xử dụng quyền lực kinh tế và chánh trị càng ngày càng 
tăng gia của Cộng Đồng VN Hải Ngoại để gây ảnh hưởng có lợi cho cuộc chiến đấu 
của chúng ta; nếu chúng ta tiếp tục khai thác các phưong tiện truyền thông hiện đại 
để khuyến khích và giúp đở người dân trong nước đứng lên đói quyền sống của 
mình; nếu chúng ta tiếp tục khuyến khích các thê hệ hậu duệ mạnh dạn dấn thân 
vào hệ thống chánh trị các xứ tạm dung để tiếng nói chúng ta càng ngày được lắng 
nghe, thì: 
  
tôi tin chắc rằng cuộc Chiến Tranh Việt Nam Thứ Hai, cuộc chiến tranh để đem 
lại tự do, dân chủ, và nhân quyền cho quê hương Việt Nam, cuộc chiến tranh 
này nhứt định chúng ta sẽ thắng. 
  

Lâm Quang Thi   
  
Nguồn: https://www.svqy.org/frame/lamquangthi.htm 

 

Sinh Nhật Trung Tướng Lâm Quang Thi, Cựu Chỉ Huy 
Trưởng Trường Võ Bị Đà Lạt 

Trưa Chủ Nhật—5/5/2019, chúng tôi gồm một số CSVSQ và PNLV đại diện cho Hội 
Võ Bị Bắc Cali đã có cơ may đến thăm và chúc mừng sinh nhật cựu Trung Tướng 
Lâm Quang Thi—cựu Chỉ Huy Trưởng TVBQGVN. Chúng tôi cũng gặp 2 người con 
của ông là chị Lâm Bích Ngọc và anh Lâm Quang Dũng. NT Thi cùng phu nhân hiện 
đang sống tại 1 viện dưỡng lão (senior assisted living care.) Viện dưỡng lão xinh 
đẹp này có nhiều thành tích tốt trong việc phục vụ và chăm sóc sức khoẻ cho người 
cao niên, được yelp và caring xếp hạng 4-5 sao tại miền bắc California. 

Nơi NT Thi và phu nhân cư ngụ là thành phố Fremont hiền hòa, có hãng xe 
Tesla danh tiếng đặt bản doanh, cách San José khoảng 20 miles về hướng bắc-tây 
bắc. 

5 tháng 5 là ngày Cinco De Mayo. Khi chúng tôi đến, Vũ Đoàn Las Palmas (được 
viện dưỡng lão mời) đang trình diễn những vũ điệu ngọan mục, lồng trong 

https://www.svqy.org/frame/lamquangthi.htm
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nhiều nhạc phẩm Mexico vui nhộn cho các vị cao niên thưởng thức. NT Thi không 
thích xem những tiết mục văn nghệ này, ông thích gặp gỡ con cháu và chúng tôi 
hơn. 

Bản tính nghiêm nghị và ít khi cười, nhưng khi nhìn thấy chúng tôi, NT Lâm Quang 
Thi tươi nét mặt, lộ vẻ hân hoan. Dáng dấp dong dỏng cao, vẫn mảnh khảnh—chưa 
bao giờ béo phì, ông bước những bước chậm rãi, vẫn còn khá vững chắc tiến dần 
về phía chúng tôi. Vì tuổi đời chồng chất, NT Thi đã bớt đi vẻ tráng kiện của những 
ngày tháng cũ. Bằng giọng nói thân mật, ông ân cần bắt tay từng người, thăm hỏi và 
tiếp đón chúng tôi tại căn dining room được dành riêng. 

“Lúc này tôi ưa quên quá!” Ông than phiền mỗi khi chợt nhận ra rằng mình không 
thể nhớ tên của một ai đó. Mới ngày nào, từng là sĩ quan cấp tướng trẻ tuổi nhất 
nước (33 tuổi), nay NT Thi đã bước sang tuổi 87.  

Ông hơi khựng lại, thoáng ngẩn ngơ khi nghe chúng tôi xác nhận về tin 
tức cựu Đề Đốc Trần Văn Chơn vừa mới từ trần tại San José. “Mấy ổng lần lần chết 
hết rồi!” NT Thi nói như một lời cảm thán. “Ông Dinh, ông Lãm cùng Khóa 3 với tôi 
cũng chết rồi. Tôi còn sống ngày nào, thì biết ngày đó,” ông nói thêm. 

 

Tiễn biệt NT Bùi Đình Đạm Khóa 1 trong nỗi buồn vô hạn (tháng 6/2009) 

Sau khi mọi người cùng chúc mừng NT Lâm Quang Thi qua bản nhạc đồng 
ca “Happy Birth Day” bất hủ, chúng tôi đại diện cho các CSVSQ khắp thế giới, chúc 
thọ vị cựu Chỉ Huy Trưởng. 

Mặc dầu chẳng mấy khi nở nụ cười trọn vẹn, NT Thi tỏ vẻ xúc động. “Tôi rất lấy làm 
sung sướng được anh em tới thăm và chúc mừng sinh nhật,” ông nói, trước khi nâng 
ly mời mọi người dùng bữa. Chúng tôi ăn trưa với NT Thi, với các con cháu và 
người giúp việc của ông. Phu nhân NT Thi không được khoẻ nên không thể tham 
dự. Bà đang được nurse săn sóc tại phòng riêng.  

Mấy món ăn ngon đầy bàn gồm có bún thịt nướng, gà xì dầu, bánh bột lọc, chả 
giò, xôi vò, bánh mì, rượu nho và nước táo… Dĩ nhiên, không thể thiếu chiếc bánh 
sinh nhật với ngọn nến lung linh. 

Bằng giọng hóm hỉnh và vui vẻ, NT Thi kể cho chúng tôi nghe vài câu chuyện xưa 
của ông—những mẩu chuyện mà chẳng mấy ai biết được. Chuyện vì sao Tổng Cục 
Taekwondo Đại Hàn đã trao tặng huyền đai đệ tam đẳng cho ông tức thì, ngay khi 
ông vừa đặt chân đến thăm Trường Võ Bị Đại Hàn (KMA—Korea Military Academy.) 

https://www.youtube.com/watch?v=57jZJ2QpKRg
https://english.kma.ac.kr/
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Chuyện Bà Từ Cung Hoàng Thái Hậu (Đức Từ Cung, thân mẫu Vua Bảo Đại) cầm 
tay ông, ân cần hỏi “sao không có nàng hầu?”.  

Có lẽ, NT Lâm Quang Thi là vị Chỉ Huy Trưởng chịu khó học hỏi nhất. Ông đã liên 
tiếp hướng dẫn phái đoàn của Trường Võ Bị Đà Lạt thăm viếng các Trường Võ Bị 
thuộc nhiều quốc gia đồng minh như Thái Lan (Hải Quân Hoàng Gia, Võ Bị Hoàng 
Gia), Philippines, Đại Hàn (Lục Quân, Không Quân, Hải Quân), Đài Loan, Nhật Bản 
(Không Quân, Hải Quân), Úc (Võ Bị Hoàng Gia, Không Quân), Hoa Kỳ (Lục Quân—
ROTC, Không Quân, Hải Quân) và Võ Bị West Point. Theo NT Thi, mỗi quân trường 
bạn đều có sắc thái riêng. Ông và phái đoàn Trường Võ Bị Đà Lạt của ông đã học 
hỏi được vô số điều bổ ích. 

(Video clip—CSVSQ Nguyễn Đức Quyền) 
Năm 1986, NT Lâm Quang Thi đã nhận trách vụ Hội Trưởng của Hội Ái Hữu 
CSVSQ/TVBQGVN (tiền thân của Tổng Hội Võ Bị ngày nay) 2 nhiệm kỳ. Tại Đại Hội 
Võ Bị lần thứ 4 (25 /5/1986), trong bài diễn văn mãn nhiệm gây nhiều cảm xúc, NT 
Thi tuyên bố: “Võ Bị là lý tưởng của đời tôi.” 

Hôm nay, ông vẫn lập lại câu nói đó trong bữa ăn trưa mừng sinh nhật, trước mặt 
các đàn em và các con cháu. 

Nhớ ngày trước, đa số các viện Đại Học dân sự tại Việt Nam (mà các Viện Trưởng 
tốt nghiệp từ Pháp) đều rập khuôn theo lối học và thi cử từ chương của người Pháp; 
trong khi đó, TVBQGVN lại áp dụng hệ thống tín chỉ theo đường lối giáo dục thực 
dụng của người Mỹ (Trường Võ Bị West Point); Uỷ Ban Thẩm Định Văn Bằng của 
Liên Viện Đại Học Quốc Gia đã xem thường, nghi ngại và không chịu nhìn nhận văn 
bằng Cử Nhân Khoa Học Ứng Dụng của Trường Võ Bị Đà Lạt. Chỉ Huy Trưởng Lâm 
Quang Thi nhất định phản đối sự đánh giá sai lạc đó. Sau nhiều lần tranh biện 
không thành công, ông đã phải yêu cầu Bộ Giáo Dục mời Uỷ Ban Thẩm Định Văn 
Bằng gồm các vị Viện Trưởng các Trường Đại Học Sài Gòn, Huế, Đà Lạt, Cần Thơ 
cùng với vị Giám Đốc Trường Kỹ Sư Phú Thọ làm một cuộc quan sát lượng định 
ngay tại Trường Võ Bị Đà Lạt. Sau khi tận mục sở thị, xem xét từng lớp học, đánh 
giá từng chương trình giảng dạy, cuối cùng Uỷ Ban Thẩm Định đã phải công nhận 
Văn Bằng Cử Nhân của các sinh viên Trường Võ Bị. NT Thi rất mãn nguyện và 
thường tự hào về thắng lợi này cho các CSVSQ của ông. 

Một video clip cũ về Trường Võ Bị Đà Lạt. Ở phút 2:31, người ta có thể tìm thấy hình 
ảnh Trung Tướng Chỉ Huy Trưởng Lâm Quang Thi đang quan sát việc huấn luyện 
Đối với quê hương, NT Lâm Quang Thi mãi thao thức về việc lịch sử chiến tranh 
Việt Nam đã bị giới truyền thông Mỹ bóp méo một cách tồi bại. Người ta (giới truyền 
thông và phản chiến Mỹ) đã không ngớt tô vẽ, thổi phồng và chỉ trích (bằng Anh 
ngữ) QL/VNCH là một đội quân yếu kém, hèn nhát, tham nhũng, v.v. đã đưa đến 
thất bại cay đắng cho Mỹ và cho VNCH. Vì vậy, ông đã viết một số sách bằng Anh 
ngữ về chiến tranh Việt Nam để ra sức cải chính, lấy lại sự thật và công bằng cho 
quân đội và chiến binh của mình. Các sách sau đây của NT Thi đã được Trường Đại 
Học Hoa Kỳ ấn hành: 

– Autopsy: The Dead of South Viet Nam (Sphinx Pub. 1986) 

– The Twenty-five Year Century (UNT Pub. 2002) 

– Hell in An Loc (UNT Pub. 2009) 

https://westpoint.edu/
https://catalog.hathitrust.org/Record/000812519
https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc271306/
https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc271335/


- 21 - 

 

 

Âm thầm và miệt mài nhiều năm qua, NT Thi cố công viết sách, viết blog (bằng Anh 
ngữ) để vạch cho cả thế giới thấy rõ—trong chiến tranh quy ước, nếu được yểm trợ 
đầy đủ—QL/VNCH với quân số chỉ bằng 1/3 quân địch, vẫn có khả năng đánh bại 
những đạo quân thiện chiến. Ông làm việc này không ngoài mục đích nói ra 
những điều mà người ta cố tình nhận chìm, lấy lại chút công đạo đã bị cướp mất 
cho những cựu chiến binh VNCH thua thiệt. 

Trong phần điểm sách “Hell in An Loc”, người ta đọc được Midwest Book 
Review (The Military Shelf) có đoạn viết “…Được thảo ra một cách tỉ mỉ và cụ thể để 
làm đúng lại lịch sử, Hell in An Loc phải được đặc biệt giới thiệu cho các thư viện đại 
học và các bộ sưu tập quân sử đang tập trung vào chiến tranh Việt Nam.” 

Quyển Hell in An Loc do chính tác giả phát hành ngày 24/1/2010 tại San José đã 
được phổ biến khắp nơi từ dạo ấy, và nó đang nằm trong hầu hết các thư viện đại 
học. Do yêu cầu của các độc giả Việt Nam, NT Thi lại tiếp tục chuyển ngữ quyển 
Hell in An Loc sang tiếng Việt như ông đã làm với quyển The Twenty-five Years 
Century. 

Vậy mà thật không may, phu nhân của ông thình lình trở bệnh và rồi bệnh tình mỗi 
ngày thêm trầm trọng. Là một phu quân gương mẫu, hết lòng yêu thương vợ mình—
ông luôn túc trực bên giường bệnh—không còn lòng dạ nào để hoàn tất quyển sách 
bằng Việt ngữ nữa.  

NT Thi đã trao phiên bản tiếng Việt cho chúng tôi và đồng ý phổ biến sách Địa Ngục 
An Lộc online theo đề nghị của BCH Tổng Hội. Anh Lâm Quang Dũng (nhà 
văn Andrew Lam)—thứ nam của NT Thi rất tán thành ý kiến này. Theo anh, giới trẻ 
Việt Nam không còn tin tưởng vào đảng CS nữa; họ đang rất cần những tài liệu 
trung thực của VNCH. Anh Dũng cũng tỏ ra ưu tư về việc cần giúp đỡ giới độc giả 
trong nước vượt tường lửa (firewall.) 

http://www.midwestbookreview.com/lbw/dec_09.htm#Military
http://www.midwestbookreview.com/lbw/dec_09.htm#Military
https://phunulamvien.org/2010/01/04/trung-tuong-lam-quang-thi-va-tac-pham-hell-in-an-loc/
https://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Lam
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Rồi đây, trong tương lai gần—qua Đa Hiệu Online—phiên bản Hell in An Loc bằng 
Việt ngữ sẽ đến tay quý niên trưởng, quý bạn, quý độc giả gần xa. 

 

Trong lúc dùng bữa trưa, NT Lâm Quang Thi K3 đàm đạo với người bạn đồng 
Khóa—NT Đỗ Ngọc Nhận K3 qua điện thoại 

Hôm nay—7/5/2019 là ngày Sinh Nhật chính thức của NT. Lâm Quang Thi. Chúng 
tôi gồm, Cao Yết K16 (và phu nhân), Lê Tấn Tài K20, Nguyễn Đức Quyền K28, Lê 
Thi K29 (và phu nhân), Nguyễn Gia Thiếu K30 (và phu nhân), Nguyễn Văn Được 
K31, Phạm Văn Pho K31 một lần nữa xin kính chúc Thầy Cũ—cựu Chỉ Huy 
Trưởng—Đại Niên Trưởng “Happy Birth Day.” 

* Tiếc rằng, chị Nguyễn Văn Chấn K9/1 đang bệnh, NT Lê Viết Đắc K22 bị bận cuối 
tuần và anh Lâm Quang Tuấn K3/2 phải đi xa không thể tham dự buổi ăn trưa này 
như đã dự tính. 

                  
NT Lâm Quang Thi ngồi giữa. Từ trái sang phải: Lâm Bích Ngọc K3/2, phu nhân và Lê Thi 
K29, Phạm Văn Pho K31, Lê Tấn Tài K20, Cao Yết K16 và phu nhân, phu nhân và Nguyễn 

Gia Thiếu K30, Nguyễn Văn Được K31, Nguyễn Đức Quyền K28 
(Lâm Quang Dũng K3/2 chụp hình, nên không có mặt trong hình này) 
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Nguyễn Gia Thiếu K30 tường thuật 

Nguồn: https://phunulamvien.org/2019/05/07/sinh-nhat-trung-tuong-lam-quang-thi-cuu-chi-huy-

truong-truong-vo-bi-da-lat/ 

 

 

Cựu Trung Tướng Lâm Quang Thi 
 qua đời vì COVID-19 

January 19, 2021 

FREMONT, California (NV) – Cựu Trung Tướng Lâm Quang Thi, cựu phó tư 
lệnh Quân Đoàn I, Quân Khu I, QLVNCH, vừa qua đời tại thành phố Fremont, 
California, sau 14 ngày chống chọi với COVID-19, con trai ông, nhà văn 

Andrew Lâm, cho biết trên trang Facebook cá nhân của mình hôm Thứ Ba, 19 
Tháng Giêng. 

Vị cựu trung tướng hưởng thọ 88 tuổi. 

 

Cựu Trung Tướng Lâm Quang Thi. (Hình: phaobinhvnch.org) 

Theo Lược Sử Quân Lực VNCH của ba tác giả Trần Ngọc Thống, Hồ Đắc Huân, 
và Lê Đình Thụy xuất bản năm 2011, ông Lâm Quang Thi sinh ngày 7 Tháng 

Năm, 1932 tại Vĩnh Trạch, Bạc Liêu. 

Ông là em trai Thiếu Tướng Lâm Quang Thơ, từng là chỉ huy trưởng Trường 
Võ Bị Quốc Gia Việt Nam, Đà Lạt. 

https://phunulamvien.org/2019/05/07/sinh-nhat-trung-tuong-lam-quang-thi-cuu-chi-huy-truong-truong-vo-bi-da-lat/
https://phunulamvien.org/2019/05/07/sinh-nhat-trung-tuong-lam-quang-thi-cuu-chi-huy-truong-truong-vo-bi-da-lat/
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/01/Lam-Quang-Thi-1.jpg
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Thời niên thiếu ông Thi học ở trường Phan Thanh Giản, Cần Thơ. Kế tiếp, ông 
lên Sài Gòn học ở trường Lycée Petrus Ký theo chương trình Pháp. Năm 

1949, ông thi đậu Tú Tài I, và sau đó là Tú Tài II Triết Học Pháp. 

Năm 1950, ông theo học Khóa 3 Trần Hưng Đạo, trường Võ Bị Liên Quân Đà 
Lạt. 

Một năm sau, ông tốt nghiệp với cấp bậc thiếu úy. 

Tháng Tám, 1951, ông theo học lớp căn bản Pháo Binh tại Trung Tâm Huấn 

Luyện Pháo Binh Phú Lợi, Bình Dương, trong sáu tháng. Sau đó, ông được 
huấn luyện thêm Pháo Binh ở Biên Hòa. 

Kế đến, ông phục vụ trong binh chủng Pháo Binh tại nhiều nơi và lên tới cấp 

bậc đại úy. 

Tháng Năm, 1954, ông được tuyển chọn đi học lớp Cao Cấp Pháo Binh tại 
Trường Pháo Binh Chatons-Sur-Marne, Pháp. 

Hai tháng sau, ông về nước, tiếp tục phục vụ trong binh chủng Pháo Binh và 

lên cấp thiếu tá. 

Năm 1956, ông sang Hoa Kỳ học lớp Cao Cấp Pháo Binh tại Trường Pháo 
Binh Fort Sill, Oklahoma. 

Trở về nước, ông huấn luyện Pháo Binh tại Đại Học Quân Sự, rồi làm chỉ huy 
trưởng Pháo Binh Quân Đoàn I. 

Ông tiếp tục phục vụ trong binh chủng Pháo Binh, đi tham quan nhiều quốc 

gia, và tiếp tục tu nghiệp quân sự ở nước ngoài. 

Tháng Chín, 1964, ông được thăng đại tá nhiệm chức, làm tư lệnh phó Sư 
Đoàn 7 Bộ Binh. 
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Cựu Trung Tướng Lâm Quang Thi. (Hình: phunulamvien.org) 

Ngày 29 Tháng Năm, 1965, ông làm tư lệnh Sư Đoàn 9, thay thế Chuẩn 

Tướng Vĩnh Lộc, rồi sau đó lên chuẩn tướng, thiếu tướng, và trung tướng. 

Ông từng là chỉ huy trưởng Trường Pháo Binh Thủ Dầu Một và chỉ huy trưởng 
Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam. 

Sau cùng, ông là phó tư lệnh Quân Đoàn I, Quân Khu I. Ông cũng được 

mệnh danh là “Tướng Pháo Binh.” 

Ngày 29 Tháng Tư, 1975, ông có mặt trên tàu Hải Quân HQ 1, rời bến Bạch 
Đằng, Sài Gòn, di tản sang Mỹ sống cho tới ngày qua đời. 

Sang Mỹ, ông đi học trở lại, lấy được bằng cử nhân Xã Hội Học tại đại học 

University of San Francisco, và bằng Thạc Sỹ Quản Trị Kinh Doanh (MBA) tại 
đại học Golden State University, San Francisco. 

 
 (Đ.D.) 

Nguồn: https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/cong-dong/cuu-trung-

tuong-lam-quang-thi-qua-doi/ 

Nam Phong tổng hợp 

Ngày 19/01/2022. 
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