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Trần Đình Sử 
 

MỘT ĐỀ XUẤT CÓ TÍNH HUỶ HOẠI VĂN HOÁ 

 
Tôi đã định không phát biểu về đề nghị tào lao, có hại của ông Bùi Hiền, nhưng thấy 
một số người vẫn khuyến khíchông ấy và ông ấy quyết tâm làm đến cùng nên phải 
nói đôi lời., nhân có một phóng viên phỏng vấn. 
 
Ông Hiền không hiểu cái chữ mà ông ấy đề xuất sẽ có hại thế nào đối với chữ viết 
Việt Nam. Chỉ cần nói thế này là rõ: 
 

 
Nếu cái chữ của ông ấy mà được thông qua, thì toàn dân Việt Nam đang thoát nạn 
mù chữ lại mù chữ trở lại. 
 
Toàn bộ sách báo hơn một trăm năm qua không thể đọc được, muốn đọc phải học 
lại chữ cũ, hoặc lại phải phiên dịch lại theo chữ viét mới mói đọc được. Thế là cắt 
đứt các mội liên hệ với văn hoá mà người Việt đã tích luỹ được trong hơn một thế kỉ. 
Người Việt ở các nước trên thế giới đều phải học lại tiếng Việt.  

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005255232519&hc_ref=ARRxVtWGTbEcuijtvRLXm20vUHieKPksOQEOCb3OSfJ7l3PGZ1kOxVhoJgZfjVdzfTI&fref=nf
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Một ví dụ về chữ viết hiện tại và chữ viết cải tiến theo đề xuất của PGS-TS Bùi Hiền. 
 

Toàn bộ giấy tờ công văn,luật pháp, nghị quyết...đều phải viết lại theo chữ mới. 
Muốn làm được việc đó lại phải tốn kém không biết bao nhiêu là tiền. Lại phải viết lại 
toàn bộ sách giáo khoa, các văn kiện theo chữ mới, cả nước đều phải làm chứng 
minh thư, hộ khẩu mới, khắc dấu lại, các sứ quán Việt Nam trên thế giới phải thay 
đổi chữ viết. Tóm lại là làm hại công quỹ, thì giờ, công sức một cách vô ích. 
 
Mọi nghiên cứu khoa học đều phải có mục đích nhân văn, kinh tế, xã hội. Đề xuất 
của ông Hiền, vì trình độ hiểu biết xã hội và văn hoá, kinh tế quá thấp kém, sẽ gây 
tác hại rất to lớn cho đất nước. Nó là sự huỷ hoại văn hoá. 
 
Giữa lúc nhân dân có nhiều việc phải làm, một ông cà gật đề xuất một cái vớ vẩn, 
khiến mọi người phải bày tỏ ý kiến, thế LÀ ĐÃ LÀM HẠI MỌI NGƯỜI RỒI.. ĐỀ 
NGHỊ MỌI NGƯỜI SỚM BỎ NGAY SỰ QUAN TÂM NÀY, nếu không còn thiệt hại 
hơn nữa.. 
 

https://xuandienhannom.blogspot.com/2017/11/gs-tran-inh-su-mot-e-xuat-co-tinh-huy.html 
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