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Thư tòa soạn 
 

Số báo kỳ này mang chủ đề 20 năm văn học miền Nam.  

Riêng phần giới thiệu tạp chí miền Nam trước 1975, kỳ này 
chúng tôi giới thiệu nguyệt san Vấn Đề. 

Giống như những lần trước, khi giới thiệu tạp chí Văn, Bách 
Khoa, chúng tôi đi kèm phụ ấn bản: truyện THT từ Văn, 
truyện THT từ Bách Khoa. Lần này là truyện THT từ Vấn 
Đề.  

Tập truyện gồm 8 truyện ngắn viết trong năm 70, 71. . 

 

Mặt khác chúng tôi cũng đăng một bài chuyên khảo khá dài 
về “hiện trạng văn học miền Nam  sau năm 1975  ở miền 
Nam và ở hải ngoại” của tác giả Nguyễn văn Lục ở phần 
phụ lục. 

 
Tuy là bài nhận định về hiện trạng văn học  sau  năm 1975, 
nhưng qua bài viết, tác giả đã giúp chúng ta trở lại một nền 
văn học suốt chiều dài  20 năm – một nền văn học mà 
“nhiều người tưởng rằng đã bị phôi pha đi nay dần dà từng 
bước một, nó được khơi dựng lại trên đống tro tàn đã mục 
nát của quá khứ” (1)  

 

Nhân dịp đầu năm, chúng tôi  xin được  gởi đến quí bạn đọc, 
quí thân hữu trong và ngoài nước những lời chúc  tốt đẹp 
nhất của chúng tôi:  Một năm mới đầy an lành, sức khỏe, và 
hạnh phúc. 

 
Thay mặt nhóm chủ trương 
Trần Hoài Thư 

____ 
(1) Nguyễn văn Lục: hiện trạng văn học miền Nam  sau năm 
1975  ở miền Nam và ở hải ngoại  Xin xem phần phụ lục  
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