231 CÁI TÁT VÀ 1 CÁI BẮT TAY

231 cái tát và 1 cái bắt tay, nếu cho mỗi thứ vào một cái rỗ, hai thứ đó hoàn
toàn khác nhau, không có quan hệ với nhau. Cái tát và cái bắt tay, theo đúng
nguyên nghĩa, không những không giống nhau mà còn đối lập.
Thế nhưng, trong hai phi vụ “đại điển hình” sau đây, cái tát và cái bắt tay có
quan hệ mang tính logic biện chứng, lộ rõ “nguyên hình” nền giáo dục nước
nhà. 231 cái tát bổ sung cho một cái bắt tay, và ngược lại.
Câu chuyện 231 cái tát xảy ra tại trường THCS Duy Ninh, tỉnh Quảnh Bình.
Câu chuyện một cái bắt tay xảy ra tại ngôi trường mà đương kim thủ tương
chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã học ở cấp tiểu học.
Theo “chỉ đạo” của cô giáo chủ nhiệm, cả đám học trò tiểu học “tát hội đồng”
một bạn cùng lớp. Đó là hành động mang tính khủng bố. Thế là, không phải
nghe nói, không cần xem mạng xã hội, ngay trong lớp học, đám học trò ngây
thơ đã được cô giáo bày cho cách “đánh hội đồng” – loại hành vi đen tối gần
đây nảy nòi trong nền giáo dục Việt Nam.
Cái bắt tay của đương kim thủ tướng với thầy giáo tại ngôi trường cũ trở
thành “sự kiện” vô cùng chua chát. Về thăm trường cũ, dù là vua, tư cách
chuẩn mực nhất chỉ là học trò cũ. Là học trò về thăm trường cũ, theo đạo
làm người, không được bắt tay thầy giáo bằng một tay, trong khi thầy giáo
bắt bằng hai tay. Đó là sự ngỗ ngược, trái đạo lý.
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Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt tay thầy giáo cũ của Trường THPT Đa Phúc
bằng 1 tay, trong khi thầy giáo bắt bằng 2 tay. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Sẽ là tuyệt vời nếu “sự kiện” bắt tay diễn ra theo chiều ngược lại, thủ tướng
bắt tay thầy giáo bằng hai tay, còn thầy giáo chỉ bắt một tay. Như thế mới
đúng đạo đời, đạo thầy-trò. Thật trớ trêu, trong trường hợp nói trên, người ta
hành xử theo đạo… lãnh đạo.
Hỡi các bạn học trò, từ cấp tiểu học cho đến sinh viên, để trở thành người tử
tế, hãy chủ động tránh xa những “tấm gương đen” cho dù họ có cả núi tiền,
ghế cầm quyền cao chót vót.
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