
Một người gần gũi với Uyên Thao từ thập niên 1950 là nhà báo Nguyễn Sỹ Hưng từng nhận 
xét về bạn mình như sau: “Uyên Thao không những là một nhà văn mà còn là một chiến sĩ 
can trường trên các lĩnh vực mà anh tham dự. Anh không chỉ muốn “thăng hoa cuộc đời” 
bằng văn tự mà còn bằng hành động “tri hành hiệp nhất” một cách tích cực và cụ thể.” 
 
 
Nguyễn Du với Nguyễn Dữ trong văn học cổ điển Việt Nam, coi tác giả Nguyên Vũ của Sài 
Gòn trước 1975 với tác giả Nguyễn Vũ của Hà Nội chỉ là một, hoặc sưu tập quá nhiều loại 
sách vốn là sản phẩm thương mại hoặc tuyên truyền chính trị nhất thời trong khi không biết 
tới những tác phẩm văn học thực sự giá trị. 
 Tình trạng này không chỉ đưa tới sự đánh giá sai lạc về giới cầm bút Việt Nam mà còn đưa 
tới nhiều ngộ nhận về con người, về dân tộc Việt Nam cũng như về các diễn biến lịch sử Việt 
Nam.  
 
Theo gợi ý của Uyên Thao, tủ sách Tiếng Quê Hương đã bắt tay vào việc liên lạc với nhiều 
người cầm bút để thu gom tài liệu cần thiết cho một Bộ Tự Ðiển Văn Học Việt Nam đồng 
thời hình thành một bộ sách phân loại các tác phẩm văn học Việt Nam đang được lưu trữ tại 
nhiều thư viện Mỹ. 
 
Khúc Minh Thơ là người đã lôi chúng tôi ra khỏi vực thẳm của cuộc sống đồng nghĩa với cõi 
chết. Chị không những phải mất nhiều ngày tháng mà còn quay cuồng giữa nhiều lớp khó 
khăn dồn dập như sóng biển để dành kết quả cuối cùng vào cuối năm 1998 là Bộ Nội Vụ Hà 
Nội chịu rút lại lệnh cấm Uyên Thao và tôi rời khỏi Việt Nam. 
 
Cả Uyên Thao và tôi vẫn cho rằng không phải chúng tôi dựng nên tủ sách Tiếng Quê Hương 
mà là chị Khúc Minh Thơ, dù chị không hề tham gia sinh hoạt văn chương.  
 
Chúng tôi không bao giờ quên lời tâm sự của chị khi chúng tôi lần lượt nối nhau đặt chân tới 
Mỹ và có dịp gặp chị. Chị nhắc là khi vận động cho chúng tôi được rời khỏi Việt Nam, chị 
không mong gì hơn việc sẽ đem lại cho chúng tôi những điều kiện thuận lợi để tiếp tục theo 
đuổi tâm nguyện. Chính vì thế, tôi không ngạc nhiên về cảm giác đứng tim của chị trước sự 
trạng Uyên Thao có thể không còn nữa.  
 
Ngay trong lúc vật lộn với những cơn đau khó tránh của bệnh trạng hiểm nghèo, Uyên Thao 
vẫn tiếp tục làm việc. 
 
 Vì thế, gần như ít ai biết anh đã phải qua hai lần giải phẫu chỉ trong thời gian 13 tháng và 
cũng không mấy ai biết anh đang đối diện với cái hẹn cuối cùng của tử thần vào cuối năm 
2004. Tới lúc này, tủ sách Tiếng Quê Hương đã gửi tới bạn đọc tác phẩm thứ mười ba, trong 
số đó, ba tác phẩm mới nhất được đánh giá là những tác phẩm rất cần được giới thiệu rộng rãi 
với mọi thành phần người đọc vì mức đáp ứng cực lớn cho nhu cầu nhận thức chính xác về 
nhiều mặt thực tế của xã hội Việt Nam. Ðó là thi phẩm Tần Trung Tác của Ma Xuân Ðạo, tập 
truyện Ði Tìm Nhân Vật của Tạ Duy Anh và bộ biên khảo Hồ Chí Minh Nhận Ðịnh Tổng 
Hợp của Minh Võ.  
 
Thanh Thương Hòa 
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