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Lời Tựa 
 
Trong thời gian sống lưu vong trên đất khách quê người, đối với  tôi,  QUÊ HƯƠNG không chỉ là “nỗi nhớ 
khôn nguôi” mà còn là  “miềm đau khó dứt”.  Có lẽ vì thế, mà hai chữ QUÊ và HƯƠNG cứ khắc khoải  trong 
tôi. Nghe một bản nhạc, đọc một bài báo, xem một đoạn phim, coi một mẩu tin v.v.., liên quan hay dính dáng ít 
nhiều đến quê hương, là tôi nhớ đến làng quê, nơi tôi sinh ra và lớn lên cùng với biết bao kỷ niệm chua chát, 
ngọt bùi. Đồng thời chúng cũng làm cho tôi nhớ lại những sự cố đã xẩy ra cho đời tôi, cho gia đình tôi, cho 
dân làng tôi, và cho vùng quê tôi nữa.  
 
Khi nhớ về một sự cố nào đó là tôi viết về tình tiết của sự cố ấy, dù tôi biết, tôi viết không hay và cũng không 
hay viết. Viết xong, tôi lại muốn chia sẻ những kỷ niệm vui buồn và những cảm nghĩ cay đắng cuả tôi với bạn 
bè và đồng hương nưã, do đố tôi làm gan gửi đăng báo với bút hiệu HUY VŨ. Không biết khi nhận được 
những bài viết cuả tôi, nhà báo đã đánh giá như thế nào, song cũng có một vài tờ báo chẳng những đã đăng 
mà còn gửi biếu tôi chút tiền còm nhuận bút nưã. Rất có thể những bài viết của tôi đối với họ chỉ là một nhu 
cầu cấp thời, để lấp vào những chỗ trống của tờ báo, hoạc vì “không có cá nên lấy cua làm trọng” mà thôi.  
Một trong những tờ báo đăng nhiều bài của tôi hơn cả, là tờ LÀNG VĂN ở Canada. 
 
Sau đó, tôi đã cắt dán hầu hết những bài viết của tôi đã được đăng trên các báo lại thành một bộ sưu tập để 
làm kỷ niệm. Cuối cùng tôi lại copy thành nhiều tập, và gửi tặng cho một số bạn bè thân quen.  Không biết có 
phải vì xã giao hay không, mà hầu như những người bạn nhận được tập copy, đều khuyến khích tôi cho in 
thành sách. Những lời khuyến khích này thật sự đã làm cho do dự. 
 
Vào đầu năm 2009, một trong những người bạn rất thân cuả tôi, từ hồi còn học ở trung học và đại học Luật 
Khoa ở Sàigòn là Luật Sư và Dân Biểu Nguyễn Hữu Hiệu, đã gọi điện thoại cho tôi, và một lần nưã anh đã 
nhắc nhở tôi là, phải cố gắng cho in những bài viết cuả tôi trong tập copy mà tôi tặng anh nhiều năm về trước 
và anh còn thêm: “đừng để mai một đi thì uổng lắm”. Khoảng một tháng sau, tôi nhận được điện thoại của một 
người bạn báo tin anh “đã ra đi” sau một thời gian dài hơn 10 năm chiến đấu cam go với căn bệnh ung thư. 
Có lẽ là lời khuyến khích cuối cùng của anh bạn thân trước khi lâm chung, đã khiến tôi quyết định chọn lưạ 
một số bài trong tập copy  để nhuận sắc, và in thành một tập sách với tưạ đề là: “Quê Hương NIỀM ĐAU và 
NỖI NHỚ”. 
 
Trước khi cho ra đời cuốn sách này, tôi không thể không bầy tỏ lòng biết ơn của tôi đến tất cả bạn bè đã 
khuyến khích và giúp đỡ tôi trong việc xuất bản nó. Sau hết tôi cũng không quên cám ơn hiền thê và những 
đứa con hiếu thảo của tôi, đã giúp tôi trong việc đọc bản thảo, sửa chính tả, xóa bỏ những chữ dư, và thêm 
vào những chữ thiếu trước khi những bài viết này được gởi đi đăng báo cũng như việc nhuận sắc chúng trước 
khi gởi đi in thành sách.  
 
Cuối cùng cũng xin thú thật rằng, tôi chỉ là “nhà văn bất đắc dĩ” nên không thiếu gì những sơ sót về mặt văn 
chương chữ nghiã, và trí nhớ cũng đã bị thời gian “oxy hóa” khá nhiều, nên không khỏi có một vài ngộ nhận 
về thời gian và không gian cũng như về tình tiết cuả sự cố. Xin độc giả rộng lòng tha thứ. 
 
HUY VŨ    

 


