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Ngọn lửa Mohamed Bouazizi mở đầu cho cuộc cách mạng dân chủ tại Tunisia nhưng Twitter
chính là phương tiện để đẩy cuộc cách mạng đến thành công 28 ngày sau. Các bức tường độc
tài chuyên chính không thể đứng vững trước sức đẩy của làn sóng Twitter. Tại sao?
Các chế độ độc tài giống nhau ở một điểm là tồn tại nhờ cách tổ chức tinh vi. Lãnh tụ Cộng
Sản Lê-nin đã nhiều lần nhấn mạnh: “Tổ chức, tổ chức và tổ chức”. Từ một tổ ba người cho
đến toàn đảng, từ một gia đình nhỏ cho đến toàn xã hội, tất cả đều nằm trong một hệ thống
kiểm soát vô cùng chặt chẽ. Các chế độ độc tài tại Tunisia, Ai Cập, Libya cũng đều đặt trên
những cơ chế chính trị có tính tổ chức rất cao. Tuy nhiên, tổ chức tinh vi chỉ hữu hiệu khi
đương đầu với một lực chống đối cũng tổ chức nhưng kém tinh vi. Tương tự, các cơ chế tập
trung chỉ chế ngự các đối lực cũng có tính tập trung. Nếu lực chống đối nằm dưới dạng phi tổ
chức, không có lãnh đạo theo cơ cấu hình tháp, có mặt khắp nơi, phân tán mỏng đến mức
gần như vô hình, không có nguồn mạch chính mà chảy xuyên qua các kẽ hở nhỏ như trường
hợp hàng triệu thành viên Facebook và Twitter đã và đang hoạt động tại Bắc Phi, các bức
tường thành độc tài chuyên chính dù dày bao nhiêu cũng không thể đứng vững lâu dài được.
Trung Quốc có 450 triệu thành viên Internet, và hôm nay một Thiên An Môn xây dựng bằng
Twitter và Facebook đang được hình thành. Việc đối phó với Cách Mạng Hoa Nhài là chủ đề
chính trong phiên họp của Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Trung Quốc hôm 18 tháng Hai vừa
qua. Một chuyên viên Internet cao cấp của Trung Quốc khi thảo luận về chuyên môn Internet
với các đồng nghiệp của ông ở nước ngoài cũng thừa nhận rằng về lâu về dài những bức
tường lửa sẽ không công hiệu. Vì người Việt đã khá quen thuộc với Facebook, nên trong bài
này chúng ta chỉ bàn đến Twitter.
Twitter là phương tiện hữu hiệu trong cách mạng dân chủ.
Ngọn lửa Mohamed Bouazizi mở đầu cho cuộc cách mạng dân chủ tại Tunisia nhưng Twitter
chính là phương tiện để đẩy cuộc cách mạng đến thành công 28 ngày sau. Khác với những
cuộc biểu tình chống chính phủ tại Iran và Moldovan cũng dựa vào Twitter, lần này Twitter
đáp ứng một cách hữu hiệu hơn các nhu cầu sinh tử của cách mạng Tunisia. Twitter hướng
dẫn hàng ngàn người đến địa điểm biểu tình. Twitter cảnh giác có những tên lính bắn lắn
đang núp trên các cao ốc. Twitter kêu gọi hiến máu. Twitter gọi xe cứu thương. Twitter tìm
trẻ em thất lạc. Twitter cứu rất nhiều sinh mạng đang bị thương nằm rải rác trên đường phố…
Nếu theo dõi tiến trình cách mạng Tunisia vừa qua chúng ta sẽ thấy vận hành của Twitter bắt
đầu thường chỉ là một tin nhắn rất ngắn như những tin dưới đây được gởi đi vào ngày 15
tháng Giêng từ Tunisia:
@Ssirgany “Nhìn thật kỹ, bạn sẽ thấy những tên công an bắn sẻ núp trên sân thượng”
@LaMarsaexpat “Bắn nhau trên đai lộ Mohammad V, và cuộc biểu tình rất lớn đang diễn ra ở đó”
Quan sát vận hành của mẫu tin do một thành viên Twitter tên là SanaBenSaid gởi từ Tunisia:
“Khẩn cấp. Bịnh viện đang cần máu. Họ nhận nhiều người bị thương nhưng hết máu để
chuyền”. Thành viên B nhận tin nhắn của SanaBenSaid và gởi lên Facebook. Thành viên C
nhận tin từ Facebook và đăng lên blog của mình. Thành viên D, chuyên theo dõi các blog
trong nội địa Tunisia dịch và chuyển lên Twitter cho hàng trăm ngàn người theo dõi
(followers) đọc và tìm cách hiến máu. Và cứ thế hàng trăm, hàng ngàn tin cập nhật từ Twitter
được gởi đi liên tục, thúc giục mọi người tùy theo điều kiện, tùy theo khả năng để đóng góp
vào cách mạng.

Twitter là một hệ thống thông tin xã hội, nhưng khác với nhiều phương tiện thông tin thông
dụng như Facebook hay Youtube, Twitter là cách hay nhất để biết những gì đang xảy ra có
liên hệ đến vấn đề mà bạn đang quan tâm. Còn nhanh hơn cả đọc tin trên báo vì đọc báo dù
là báo giấy hay điện báo, bạn phải đi tìm để đọc, trong trường hợp Twitter, các tin tức mà bạn
cần biết xuất hiện ngay trong blog Twitter của bạn mà không phải đi tìm đâu xa. Khi tôi đang
viết dòng này thì blog Twitter của tôi đang cho biết hàng hàng ngàn dân chúng Libya đang
tiến về quãng trường Thánh Tử Đạo tại Libya. Tin này chưa thấy CNN phổ biến, nếu có cũng
khoảng một vài giờ sau.
Sự đóng góp của Twitter vào cách mạng dân chủ tại Tunisia thật to lớn. Trong thời điểm lịch
sử khi nhà độc tài Ben Ali bỏ trốn, trung bình mỗi giây có 27 tweets được gởi ra. Tổng số
Tweets có nhắc đến chữ Tunisia là 329 triệu lần và đạt đến 26 triệu người xử dụng Twitter.
Tuy nhiên, một điều quan trọng cần phải lưu ý, dù Twitter có lợi hại hay hữu hiệu bao nhiêu
cũng chỉ là phương tiện kỹ thuật. Cách mạng tại Tunisia, Ai Cập tháng trước, tại Libya hôm
nay hay có thể Việt Nam, Trung Quốc sáng mai không phải từ Twitter mà có, không phải do
Twitter mà ra nhưng bằng lòng can đảm của những con người yêu nước, yêu tự do, dân chủ.
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