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Khi đọc tin VN dự định biến Bến Tre thành Silicon Valley, thú thực tôi hơi lo ngại. Chúng ta đang sống trong
thời đại của chất xám. Silicon Valley là nơi tập trung những chất xám lớn nhất, táo bạo nhất Hoa Kỳ, nếu
không nói nhất thế giới.
Nhưng khi nhìn lại kho tàng kiến thức của Việt Nam XHCN, cái lo ngại biến mất, vì vô căn cứ.
Yếu tố quan trọng hàng đầu trong việc nghiên cứu là óc sáng tạo. VN ta có những chất xám không đâu có, mở
những con đường chưa ai đi. Thí dụ mới nhất là VN vừa có tiến sĩ quần vợt. Trước đó, VN đã cống hiến cho
thế giới một học giả duy nhất: giáo sư Hoàng Chí Bảo, chuyên viên về giai thoại bác Hồ. Chưa nói tới hàng
ngàn học giả, sử gia, triết gia, nghiên cứu gia chuyên môn về Bác. Chưa nói tới thi sĩ thần đồng Trần
Đăng Khoa, với những câu thơ để đời, độc nhất trong văn học toàn cầu, đã mở mang trí tuệ cho nhiều
thế hệ VN:
Nhà em treo ảnh Bác Hồ
Bên trên là một lá cờ đỏ tươi
Ngày ngày Bác mỉm miệng cười
Bác nhìn chúng cháu vui chơi trong nhà
Ngoài sân có mấy con gà
Ngoài vườn có mấy quả na chín rồi
Không phải khoe khoang (cái tôi là cái đáng ghét), cá nhân tôi cũng có thể đóng góp ít nhiều cho Silicon Valley
Việt Nam. Tôi đang soạn một luận án tiến sĩ về hột vịt lộn: cách ấp trứng vịt lộn, cách luộc trứng. Đó không
phải là một bài về gia chánh, nhưng là một tài liệu khoa học, trong đó tôi công bố những khám phá, thí nghiệm
mới nhất về việc thay rau răm bằng những rau khác, thích hợp hơn với hột vịt lộn.
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