Trẻ em Việt đã từng có một văn hóa giao thông như thế.

(Tại sao văn hóa giao thông của Việt Nam ngày nay lại càng ngày xuống thấp như
vậy? Xin mời các độc giả cùng bàn luận.)
Một bài viết thật ý nghĩa đăng trên diễn đàn của nhóm Google Group "Hoài Hương"
Trong khi cộng đồng mạng đã từng trầm trồ trước văn hóa sang đường của người
Nhật, hay trước câu chuyện cậu bé lớp 2 khoanh tay xin lỗi taxi, thì ít ai biết rằng,
văn hóa giao thông của người Việt Nam đã từng vô cùng khác…
Tháng 12 năm ngoái, cư dân mạng được một lần ngượng ngùng thán phục trước hình
ảnh bé Nguyễn Hữu Hoài Lâm đứng lại lễ phép khoanh tay xin lỗi khi đi xe đạp tông
trúng taxi. Và người ta còn cảm thấy thật lạ lùng hiếm có vì sau khi sự việc được đưa
lên báo, cha mẹ của bé Lâm tiếp tục hẹn bác tài đi uống cà phê và dẫn theo bé Lâm
đến để xin lỗi một lần nữa.

Cậu bé Nguyễn Hữu Hoài Lâm đã trở thành một hiện tượng vì biết xin lỗi khi tham
gia giao thông (Ảnh: Facebook)
Trước đó, vào tháng 3 năm ngoái, cộng đồng mạng tiếp tục bất ngờ khi xuất hiện một
clip ngắn quay cảnh một nhóm học sinh tiểu học Nhật Bản đồng loạt cúi đầu cảm ơn
những người lái xe đã dừng lại nhường cho chúng qua đường. Lúc bấy giờ, nhiều
người đã bày tỏ lòng thán phục trước nền giáo dục toàn diện và sâu sắc của Nhật Bản:
nhân cách của con người bắt đầu bằng việc biết “xin lỗi” và biết “cảm ơn”.

Và người ta lại bắt đầu nghĩ về giáo dục Việt…
Nói về giáo dục Việt Nam, trong cuộc phỏng vấn với Trí Thức VN vào dịp đầu năm
mới Đinh Dậu, PGS., nhà giáo Văn Như Cương đã từng phải nhấn mạnh rằng: “Phải
giáo dục về nhân cách, khiến cho học sinh trở thành những công dân tử tế, không đòi
hỏi gì hơn! Học sinh cần biết sống cao thượng, sống đẹp, biết thương yêu cộng đồng,
rồi sau đó mới là kiến thức”. Quả thật, trẻ con Việt Nam vẫn chưa được dạy làm
người…
Nhưng ít ai biết rằng, văn hóa sang đường như người Nhật, trẻ con Việt Nam cũng đã
từng thực hiện chỉ mới hơn 60 năm về trước:

Lính Pháp và người dân Hà Nội đứng chờ những học sinh Hà Nội trong trang phục
truyền thống đang khoanh tay xin đi qua đường. (Ảnh: Robert Capa)

Trên đường phố Hà Nội, những em học sinh mặc trang phục truyền thống khoanh tay
cảm ơn mọi người trong khi đi qua đường. Đây là những bức ảnh cuối cùng trong sự

nghiệp của nhiếp ảnh gia Robert Capa, vài ngày trước khi ông mất vì bẫy mìn chiến
tranh…

Đi đường cúi đầu chào, trẻ con biết lễ độ, người Việt Nam đã từng rất trọng “Lễ” –
Nhìn vào những bức ảnh này, người ta cứ tưởng như đang chứng kiến người Nhật
hiện đại (Ảnh: Tonkin)
Khi nghĩ về ngày xưa, đôi khi người Việt thường có quan niệm rằng: Thời đó phong
kiến lắm, thời đó lạc hậu lắm. Thế nhưng người Việt của mấy chục năm về trước thôi
đã văn minh hơn hẳn bây giờ. Hãy cứ thử nhìn lại cách sang đường “liều chết” của
người Việt hiện đại mà xem:

(Ảnh: Xebmw.net)

(Ảnh: GTVT)
Ở Việt Nam, người lớn hay trẻ nhỏ đều sang đường một cách rất nguy hiểm! Có vạch
kẻ đường cho người đi bộ không sang, có cần cầu đường bộ trên cao không dùng,
người đi bộ sang đường bất cứ nơi đâu họ muốn, bất chấp khu vực cấm hay trèo rào
phân cách.
Người Việt hiện đại tham gia giao thông với phương châm: Tiện là chen, thích là lấn,
không có cảnh sát là vượt, vội là leo lên vỉa hè, mà không vội thì cũng leo lên vỉa hè…

(Ảnh: Baodatviet.vn)

(Ảnh: Bestie.vn)
Thậm chí gần đây có cư dân mạng còn so sánh hình ảnh giao thông của Việt Nam với
sự giao thông của… đàn trâu!

Một cư dân mạng đã so sánh ý thức giao thông của người Việt còn kém cả đàn trâu
(Ảnh: Facebook)

