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Tính đến nay là anh Thức đã trải qua 13 năm tù dằng dặc trong cái án 16 năm.
13 năm có biết bao biến cố, vật đổi sao dời, và Việt Nam vẫn cố gắng vươn mình ra
quốc tế một cách tuyệt vọng. Đã có nhiều tập đoàn, tổng công ty, các thương gia nổi
bật tìm đường ra biển lớn. Nhưng cho đến giờ này vẫn chỉ là con số 0.
Ngoài Viettel cố gắng chiếm thị phần viễn thông ở châu Phi, hay Petro VN đầu tư vào
Venezuela, cả 2 đều lỗ chổng vó, còn có gương mặt đình đám nhất - Vingroup. Sau
nhiều thất bại với ý định sản xuất máy thở, vaccine, xe hơi... Vingroup đã có bước đi
táo bạo là sản xuất xe điện ở chính thị trường Mỹ, cạnh tranh với các gã khổng lồ
trong ngành kỹ nghệ xe hơi của Mỹ, Nhật, TQ, và đáng gờm nhất là công ty Tesla của
người giàu nhất hành tinh Elon Musk.
Lâu nay Vingroup chỉ thành công ở mảng khai thác thu hồi đất đai, xây dựng nhà cửa
và làm giàu nhanh chóng. Giống như hầu hết các người giàu khác ở Việt Nam, tất cả
chỉ biết nhắm vào ĐẤT, với sự trợ giúp ngầm của các thế lực sân sau. Cứ mỗi đại gia
giàu có lên từ đất lại có hàng ngàn gia đình bị bứng ra khỏi nơi ở quen thuộc của
mình, và hầu hết là trở nên nghèo túng.
Lần này Vingroup muốn lột xác, bước ra đại dương để trải nghiệm những cơn sóng
dữ, muốn làm kình ngư. Hãy công bằng dành lời khen ngợi sự dũng cảm này, và chúc
cho Vingroup gặp nhiều may mắn trong tương lai.
***
Điều mình muốn nhấn mạnh - cho tới thời điểm này chưa có 1 tổng công ty, tập đoàn
nào của VN thành công và tạo thương hiệu, tiếng vang trên trường quốc tế.
Chỉ có một người duy nhất - Trần Huỳnh Duy Thức.

Gần 20 năm trước, năm 2003 anh đã có 3 công ty viễn thông nổi tiếng có tên
One-Connection ở Việt Nam, Singapore và California cung cấp dịch vụ viễn thông
toàn cầu mà thị trường chính là 3 quốc gia giàu có Mỹ, Canada, và Úc.
Đó là lần đầu tiên có một công ty kỹ thuật Việt Nam nổi lên cạnh tranh với thị trường
toàn cầu. One-Connection trở thành 1 hiện tượng gây chú ý giới truyền thông quốc tế.
Khi Singapore không ngừng mời mọc trọng đãi anh ở lại Singapore để thu hút nhân
tài, anh lại quyết định đưa doanh số ở nước ngoài về VN để tăng ngân sách đóng góp
cho quốc gia.
Từ đó One-Connection Việt Nam là tổng hành dinh, One-Connection Singapore và
Mỹ trở thành 1 tổng đại lý bán hàng cho One-Connection Việt Nam.
Đang khi các tổng công ty, tập đoàn ở VN nhận được rất nhiều ưu ái từ chính phủ mà
vẫn còn loay hoay với thất bại, anh Thức một mình đơn độc, bằng tài trí của mình đã
thành công ngoạn mục, gây tiếng vang lớn trên thương trường quốc tế khốc liệt từ 20
năm trước.
Nếu anh không bị tù oan, có đủ tự do để phát triển con đường của mình thì giờ đây có
lẽ công ty của anh sau 20 năm đã đi những bước dài và ngoạn mục hơn rất nhiều.
Anh chính là người Việt Nam DUY NHẤT từ trước tới nay thành công và tạo được
thương hiệu ở tầm vóc quốc tế, bằng chính tài năng và bản lĩnh của mình.
Anh đã không nhận được sự khuyến khích hỗ trợ của chính phủ để vươn lên sánh vai
cùng năm châu bốn biển, mà lại còn bị giam cầm dài hạn như 1 con người nguy hiểm
nhất. Đó chính là một bi kịch lớn của đất nước và dân tộc này.
Nhớ anh và mong anh khỏe mạnh. Chỉ còn 3 năm nữa thôi.
(Larry de King)

