
Twitter và Blog 
 
Xin trình-bầy sơ qua về định-nghĩa của Twitter và Blog:  
  
1. Twitter là một phương-tiện truyền-tin ( micro-blogging ) tuy ngắn (giới-hạn 140 characters ) 
nhưng rất phổ-thông trong giới trẻ. Họ thường dùng để Texting bằng những ký-tự viết tắt 
(Shorthand) với cách xử-dụng một số ký-hiệu đặc-biệt (thí dụ .143 = I love you, 182= I hate you 
...) 
  
2. Blog có hình-thức tương-tự như Web-page, nhưng người làm Blog (Blogger) không cần phải 
có kiến-thức về cách làm Web.  
Cách đây vài năm, khi mới ra đời thì Blog được xử dụng như một cuốn nhật-ký dùng để chia-xẻ 
giới-hạn giữa các thân-nhân, bạn bè. Căn cứ vào dữ-kiện được cung cấp do Technorati là một 
Search Engine về Blogs gồm nhiều thứ tiếng thì tính đến giữa năm 2008 có tổng-cộng 113 triệu 
Blogs (Dẫn chiếu==>  http://en.wikipedia.org/wiki/Technorati ). 
  
3. Riêng những Blogs dùng chữ Việt cũng có thể lên tới con số hàng ngàn.  
Nếu ai từng theo dõi vấn-đề này thì có thể sẽ tự hỏi rằng tại sao tổng số Blogs trong nội-địa có 
lẽ nhiều hơn tổng-số Blogs tại Hải-Ngoại. 
Có nhiều câu trả lời, nhưng một trong những lý do chính-yếu có lẽ vì các phương-tiện truyền-
thông trong quốc-nội đã bị nhà nước quản-lý; khiến những Blogs dần dần trở nên thông-dụng 
và biến thành một phương-tiện RIÊNG để đồng-bào và đặc-biệt là giới trẻ trong nội-địa trao-đổi 
những bất-mãn, uẩn-ức kể cả những đề-tài thời-sự .... 
  
4. Trong tổng-số hàng ngàn Blogs chữ Việt kẻ hèn này giới thiệu tới quý vị và các 
bạn vào đọc Blog của BBC vì lý do sau đây: 
- Uy-tín của BBC tương đối đáng tin cậy. 
- Duy nhất nơi này có sự góp ý của tất cả những người trong nước và Hải-ngoại.  
- Lời lẽ trao-đổi, tranh-luận tương-đối có vẻ trí-thức (ít cãi lộn như hàng tôm hàng cá). 
  
5. Thưa quý Vị và các bạn, 
Ở vào tuổi này, chúng ta đều biết rằng có nhiều cách chống Cộng. 
- Tẩy chay không về thăm "chùm khế ngọt" cũng là một hành-động chống cộng, tuy chỉ là thụ-
động (PASSIVE) nhưng cũng là việc đáng làm và phải làm (cần xét tuỳ theo hoàn-cảnh cá-nhân 
và GĐ). 
  
- Ước mong quý vị và các bạn hãy TUỲ-NGHI dùng sự hiểu-biết của mình để đóng-góp ý-kiến 
vào mục (Comment) ở cuối mỗi bài khi thuận-tiện. 
 
Đồng bào trong nước đang trông đợi những luồng gió Tự-do từ Hải ngoại thổi vào. Thiển-nghĩ 
rằng đây là một việc làm chống cộng một cách "ACTIVE" .  Những người  có trí-thức và ý-chí 
KIÊN-TRÌ chống cộng có thể dễ dàng làm được bằng cách chuyển những kiến- thức và kinh-
nghiệm xương máu của mình với cộng-sản cho giới trẻ trên toàn-cầu qua mạng của BBC. 
Những ý-kiến (Comments) của quý vị sẽ được đồng bào trên toàn-cầu đón-nhận và đánh-giá. 
  
Thiển nghĩ rằng đây là một trong những phương cách THỰC-TẾ và thích-hơp cho tuổi già, 
sức yếu đang sống trong hoàn-cảnh ĐỔI ĐỜI tại Hải-Ngoại. 
Kính mong quý vị và các bạn hãy tiếp tay, 
  
TG-Nguyễn-Kim-Đễ. 
 


