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Tháng 4 vừa rồi thế giới chứng kiến một thương vụ đình đám - Elon Musk, người giàu
nhất hành tinh, đồng ý mua lại Twitter với giá 44 tỷ đô. Lý do được ông đưa ra là ủng
hộ tự do ngôn luận, bởi chính ông chứng kiến các big techs lợi dụng nền tảng kỹ thuật
của mình cho mưu đồ chính trị, mà trong đó nạn nhân lớn nhất là cựu tổng thống
Trump.

Twitter đã cấm vĩnh viễn tài khoản của Trump. Điều này làm Elon Musk khó chịu và
ông tham gia vào cuộc chơi. Mức giá 44 tỷ ông đưa ra thật sự là quá hời, và Jack
Dorsey không thể nào chối bỏ, dù thật lòng không hạnh phúc, bởi áp lực lớn của các
cổ đông. Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Elon
đã áp dụng công thức này để thâu tóm Twitter.

Một trong các điều khoản của thương vụ này, theo như Twitter cam kết là có không
quá 5% tài khoản giả mạo. Đây cũng là tử huyệt của Twitter, và đã không qua được
cái đầu sắc sảo của Elon khi đội ngũ thanh tra của ông phát hiện ra con số thực cao
hơn rất nhiều. Đặc biệt, trong 22 triệu người theo dõi tài khoản tổng thống Biden có
đến một nửa không phải là người, là ma.

Đây là cái tát thật đau cho Twitter. Giờ đây họ chỉ còn cách bán rẻ lại cho Elon, hoặc
là thương vụ đổ bể, và tai tiếng này sẽ góp phần đưa Twitter xuống đáy vực. Chọn lựa
nào cũng hàm chứa xót xa.



Vụ việc Elon mua lại Twitter và tuyên bố cho tự do ngôn luận, mở luôn mã nguồn các
thuật toán kiểm duyệt, tức là minh bạch 100%, làm phiền lòng phe DC với sức mạnh
to lớn của truyền thông và sự ủng hộ đầy thiên vị của các big techs.

Điều này được xem là 1 lời thách thức chính thống. Giờ đây Trump không còn cô đơn.
Trên con đường đầy gai góc, trong cuộc chiến chống lại gã khổng lồ truyền thông
thiên vị, đã có thêm một người hùng.

Tự do ngôn luận đương nhiên phải có cái giá của nó. Những kẻ từ lâu sở đắc sức
mạnh truyền thông không dễ gì chấp nhận. MSM bắt đầu phản pháo. Như thường lệ,
họ quy chụp Elon có ý đồ xấu, là kẻ độc tài muốn thâu tóm quyền lực .v.v...

Chính quyền Biden cùng lúc thành lập Hội đồng kiểm duyệt tin giả (Disinformation
Governance Board), nghĩa là họ cho phép mình độc quyền sự thật, và có quyền phán
xét tin nào là giả tin nào là thật, tin nào được cấp phép, tin nào không, thật không
khác gì thái độ của YouTube, facebook và twitter trong những năm qua.

Chưa hết, mới đây cổ phiếu Tesla bị loại khỏi S&P 500 (Standard & Poor 500) ESG.

S&P 500 là chỉ số thị trường chứng khoán của 500 công ty giàu nhất nước Mỹ được
xem là thước đo chuẩn mực.
Còn ESG là phần đánh giá thêm vào tác động môi trường (Environment), xã hội
(Social) và quản trị (Governance).

Elon Musk với Tesla giàu nhất hành tinh mà không được vào danh sách 500 công ty
giàu nhất quả là 1 sự khôi hài. Đây là đòn cảnh cáo bước đầu cho việc cả gan thách
thức cỗ máy khổng lồ với nhiều chân rết khắp nơi.

Elon thông minh và bản lĩnh. Ông biết, và sẵn sàng chờ đợi. Cuộc chiến sẽ không hề
dễ dàng. Mới đây Elon lại xát muối thêm vào nỗi đau. Từ lâu nay ông luôn dành lá
phiếu ủng hộ đảng DC, bởi ông xem đó là đảng của lòng tử tế (kindness party), nhưng
nay ông quyết định chọn đảng CH, bởi theo ông đảng DC giờ đây là đảng của chia rẽ
và hận thù.

4 năm chấp chính của ông Trump cho thấy quá nhiều trò âm mưu bẩn thỉu, trơ tráo
nhất là vụ thông đồng với Nga kéo dài 22 tháng, mà giờ đây qua cuộc điều tra của
tổng chưởng lý John Durham, dân Mỹ mới biết đó là âm mưu của Obama và Hillary
nhằm lật đổ ông Trump.

Lại nữa, cũng bằng những cái tweet, ông mỉa mai Biden là bù nhìn, còn tổng thống
thực sự chính là người đang kiếm soát việc nhắc tuồng từ sau cánh gà. "'The real
president is whoever controls the teleprompter’”.

Điều này thật quá quắt, khó mà chấp nhận bởi phe DC. Nếu như Elon không phải là
người chủ tương lai của Twitter thì những phát ngôn như thế này chắc chắn bị chém
bay đầu bởi lưỡi gươm kiểm duyệt của hung thần Jack Dorsey.

Người hùng Elon Musk thừa biết những đòn thù của đối phương. Ông đang chờ đợi
những chiến dịch bôi bẩn đang khởi động nhắm vào mình. Trên Twitter của mình ông
viết: "Now, watch their dirty tricks campaign unfold against me”.



Giống như Trump 5 năm trước, Elon dùng Twitter để một mình chống lại cỗ máy
khổng lồ. Nhưng còn cao hơn Trump 1 bậc, ông mua luôn Twitter, dùng nó để tuyên
chiến mà không thể bị bịt miệng xóa sổ như Trump.

Đúng là 1 tay chơi poker thượng hạng.
Cuộc chiến còn dài, cuộc chiến giữa tự do ngôn luận và độc quyền thông tin trong
lòng nước Mỹ hứa hẹn nhiều kịch tính. Dù Elon là người thông minh kiệt xuất, luôn
có tầm nhìn vượt thời đại, mình vẫn có một chút lo lắng cho ông. Bởi một mình chống
cả guồng máy của sức mạnh truyền thông khổng lồ từ bao năm qua không hề là
chuyện đơn giản.

Nhưng dù sao mình cũng chọn cửa Elon, một thiên tài hiếm có, một bộ óc siêu việt.
Hy vọng là ông sẽ tiếp tục tồn tại, Tesla đứng vững và vẫn là cổ phiếu hot nhất như
thường lệ.
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