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GARDEN GROVE, California (NV) – “Hoa Cỏ Bên Đường” là một thiên ký sự đúc kết 

những cốt lõi tinh hoa mà nữ ký giả Kiều Mỹ Duyên phải công phu tỉ mỉ gom góp bài vở 

bao trùm cả một đời phóng viên. 

 

“Hoa Cỏ Bên Đường” là tuyển tập mới nhất của cựu phóng viên Kiều Mỹ Duyên. 

“Hoa Cỏ Bên Đường” có 40 bài ký sự trải rộng thời gian Kiều Mỹ Duyên “tác nghiệp” 
như một phóng viên ở hải ngoại. Phải nói như vậy vì Kiều Mỹ Duyên chọn cái nghiệp 
phóng viên vì đam mê chứ không vì đồng lương. 
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Do đó, “Hoa Cỏ Bên Đường” là thành quả của một lòng yêu nghề, của một nỗi đam mê 
nên có một sức lôi cuốn ít người có thể giải thích. 

Nhưng ít nhất, ai cũng nhìn nhận rằng đây là một công trình công phu, tốn nhiều thời 
gian, nhiều nỗ lực. 

Bà Kiều Mỹ Duyên khiêm nhượng nói: “Những đề tài, những nhân vật tôi viết mới quan 
trọng chứ những bài viết của tôi chỉ là những hoa cỏ bên đường tô điểm cho đề tài, cho 
nhân vật thôi.” 

Đó là lý do bà chọn “Hoa Cỏ Bên Đường” làm tựa đề cuốn sách này. 

Từng là phóng viên có lương tâm chức nghiệp cao nên Kiều Mỹ Duyên đặt sự chuẩn 
xác của các bài viết lên hàng đầu. Với lối viết thuần thục quân kỷ của một cựu phóng 
viên chiến trường, bà chọn thủ bút ngắn gọn và đi thẳng vào vấn đề nên người đọc 
luôn say mê theo dõi đề tài bà chọn viết. 

Có thể nói “Hoa Cỏ Bên Đường” là một cuốn giáo khoa về lối viết nhanh và gọn của 
một phóng viên chính thống, không cà kê dê ngỗng, hoa hòe hoa sói kiểu ngồi lê đôi 
mách. 

Đọc “Hoa Cỏ Bên Đường,” người ta như đang đọc một phần cốt lõi của lịch sử nổi chìm 
mà cuộc đời đã đưa đẩy Kiều Mỹ Duyên lạc bước. Viết về đề tài gì thì ngòi viết Kiều Mỹ 
Duyên cũng mang tiếng nói của tự do, dân chủ, nhân quyền, dù bà không luôn nói ra. 

Giữ đúng vai trò thực thụ của một phóng viên chuyên nghiệp, lúc nào bà cũng sẵn sàng 
ứng chiến. 

Kiều Mỹ Duyên luôn luôn chuẩn bị cho mình kiến thức vừa đủ trước khi dấn thân vào 
bất cứ đề tài nào. 

“Khi viết về Công Giáo, tôi thỉnh ý Linh Mục Anthony Đào Quang Chính để có thêm kiến 
thức. Khi viết về Phật Giáo, tôi thỉnh ý Hòa Thượng Thích Viên Lý và Hòa Thượng 
Thích Minh Mẫn để không phải bỡ ngỡ,” tác giả Kiều Mỹ Duyên chia sẻ. 

“Rồi khi viết về nhà văn Huy Phương, nhà thơ Chinh Nguyên hay các nhà báo Thanh 
Phong, Mặc Lâm, Nguyễn Lệ Uyên, tôi đều hết sức dè dặt để tôn trọng sự thực cũng 
như lột tả được những đặc điểm của mỗi nhân vật,” bà thêm. 

 



 

Tác giả Kiều Mỹ Duyên cùng thân hữu trong buổi ra mắt “Hoa Cỏ Ven Đường” tại San 
Jose, California. (Hình: Kiều Mỹ Duyên cung cấp) 
 

Thói quen nghề nghiệp của bà buộc bà phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng trước khi đến làm 
phóng sự thuộc bất cứ đề tài nào. 

Bà nói: “Không có sự chuẩn bị nào mà quá nhiều hết. Thí dụ, trong buổi họp có những 
ai thì tôi đều biết lai lịch, tiểu sử của từng người, kể cả tôn giáo, cũng như tên vợ, tên 
con. Có như vậy thì mới thực sự am hiểu vấn đề.” 

Chính vì vậy mà nhận xét của bà trong từng câu văn, từng con chữ luôn sắc nét với 
đầy đủ chi tiết và chính xác như một pho tượng chân dung hay hình chụp phóng sự. 

Phải nhâm nhi nhấm nháp từng bài ký sự công phu lão luyện trong “Hoa Cỏ Bên 
Đường” của Kiều Mỹ Duyên mới cảm nhận được tầm hoạt động rộng lớn của nữ tác 
giả này. 

Qua “Hoa Cỏ Bên Đường,” Kiều Mỷ Duyên dẫn dắt người đọc đến những nhân vật 
quan trọng của thế giới như Hồng Y Phạm minh Mẫn, Hồng Y Francis George, cố Tổng 



Thống Nga Mikhail Gorbachev, cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu, và nhiều yếu 
nhân khác. 

Bà cũng lê chân khắp nơi trên thế giới để dự đại hội Copenhagen ở Đan Mạch về nhân 
quyền Việt Nam, hay hội nghị phi chính phủ NGO Asem 6 ở Helsinkski, Phần Lan. 

 

 

Tác giả Kiều Mỹ Duyên ký tên sách trong buổi ra mắt ở Sacramento, California. (Hình: 
Kiều Mỹ Duyên cung cấp) 

 

 

Con người xốc vác 

Định cư tại Hoa Kỳ năm 1976, Kiều Mỹ Duyên hiện là tổng giám đốc công ty địa ốc Ana 
Real Estate và Ana Funding. 



Thành viên Hội Đồng Quản Trị YMCA, Orange County (2002-2009). 

Thành viên Đại Bồi Thẩm Đoàn Orange County (2000-2001). 

Cộng tác với nhật báo Người Việt, đảm trách trang “Người Di Tản Buồn.” 

Cộng tác với các đài truyền hình SBTN, SET, VNATV ở Hoa Kỳ, đài radio Việt Nam Hải 
Ngoại, đài SBS ở Úc. 

Trước 1975, là phóng viên chiến trường, cộng tác với các báo Công Luận, Hòa Bình, 
Trắng Đen. 

Tốt nghiệp báo chí tại đại học Cal State Fullerton năm 1982. 

Tác giả Kiều Mỹ Duyên ký tên sách trong buổi ra mắt ở Sacramento, California. (Hình: 
Kiều Mỹ Duyên cung cấp)  

Một đời đóng góp 

Với những đóng góp không ngưng nghỉ, Kiều Mỹ Duyên vừa được được đưa vào danh 
sách “Who’s Who” của Hoa Kỳ năm 2022 và trước đó 40 năm, bà từng được vào danh 
sách “Who’s Who” của California năm 1982. 

Trước “Hoa Cỏ Bên Đường,” Kiều Mỹ Duyên đã hoàn tất cuốn “Chinh Chiến Điêu Linh,” 
tường thuật lại những bước đường xông pha khói lửa của một nữ phóng viên chiến 
trường trước năm 1975. 

Nữ tác giả cho biết tất cả lợi nhuận do “Hoa Cỏ Bên Đường” đem lại, bà đều dùng cho 
các cơ quan thiện nguyện gần xa. 

Để ủng hộ bà Kiều Mỹ Duyên, mọi người có nhiều lựa chọn khác nhau. 

“Nếu chỉ muốn một cuốn ‘Hoa Cỏ Bên Đường,’ xin gởi chi phiếu $30 về Ana Real 
Estate, 10900 Westminster Ave #10, Garden Grove, CA 92843,” bà Kiều Mỹ Duyên cho 
biết. “Còn nếu muốn chúng tôi trực tiếp gởi tiền giúp các hội thiện nguyện mà quý vị lựa 
chọn thì cứ gởi ngân phiếu, cho biết tên và địa chỉ hội, chúng tôi cũng xin giúp luôn. Tất 
cả đều có chứng từ rõ ràng.” 

Liên lạc Kiều Mỹ Duyên (714) 636-2299, hay (714) 260-5884, hay email: 
kieumyduyen1@yahoo.com. [đ.d.] 
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