
Việt Minh Vận Động cho Việt Nam làm Chư Hầu Trung Quốc  
 
Tờ nhật báo Tiếng Dội số 462, năm thứ 3, đề ngày Thứ Sáu 24, Aug 1951, Âm lịch 22 tháng Bảy (Thiếu) năm Tân 
Mão, giá bán 1 đồng, của Chủ nhiệm Trần Chí Thành tự Trần Tấn Quốc, Tòa soạn, Quản lý 216 Đ. Gia Long 
Saigon, có bài mang tựa đề "Việt Minh vận động cho Việt Nam làm chư hầu Trung Quốc", cho in nguyên văn một 
tờ truyền đơn do Trường Chinh ký như sau:  
Số báo Tiếng Dội số 462 này hiện có một bản nằm trong Thư Viện tiếng Việt thuộc Bảo Tàng Viện Anh Quốc 
(British Museum - London).  
 
 

ỦY BAN HÀNH CHÁNH KHÁNG CHIẾN VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA NĂM THỨ VII 
TỔNG THƯ KÝ ÐẢNG LAO ÐỘNG VN 

SỐ: 284/ LÐ ÐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC 
 
(Trường Chinh người có đầu hói đứng trước bên phải) 

Hỡi đồng bào thân mến!  
 
Tại sao lại nhận vào trong nước Việt Nam yêu mến của chúng ta, là 
một nước biết bao lâu làm chư hầu cho Trung quốc, cái thứ chữ kỳ 
quặc của bọn da trắng Tư Bản đem vào!  

Tại sao ta lại truyền bá trong dân chúng từ ải Nam Quan đến mủi Cà Mau, cách viết chữ dị kỳ của tên 
thực dân Alexandre de Rhodes đã đem qua xứ mình như thế ?  
 
Không, đồng bào của ta nên loại hẳn cách viết theo lối âu tây ấy - một cách viết rõ ràng có mau thật đấy 
- và ta hãy trở về với thứ chữ của ông bà ta ngày trước, là thứ chữ nho của Trung Quốc.  
 
Vả chăng, người Trung Hoa, bạn của ta - mà có lẽ là thầy của chúng ta nữa, ta không hổ thẹn mà 
nhìn nhận như thế - có phải là dân tộc văn minh trước nhất hoàn cầu không?  
 
Còn nói gì đến y khoa của Âu Mỹ: Chúng chỉ cắt, đục, khoét, nạo! Có thế thôi! Hỡi đồng bào yêu mến! 
Chúng ta hãy gạt bỏ cách chữa bệnh của bọn Ðế quốc phương Tây đem qua xứ ta! Ta hãy bỏ nhà bảo 
sinh của chúng, bỏ bệnh viện của chúng, ta hãy dùng thuốc dán của ông cha ta để lại và nhất là dùng 
thuốc Tàu danh tiếng khắp cả hoàn cầu.  
 
Ta hãy trở về phương pháp này, trước nữa để ủng hộ các bạn Trung Hoa, sau nữa để loại ra khỏi 
nước Việt Nam yêu mến của ta bao nhiêu những đồ nhập cảng thực dân như là khoa hoc, phát minh 
v.v. ...  
 
Ta hãy quét sạch lủ "trí thức" đã xuất thân ở các trường Âu Mỹ, đế quốc và thực dân!  
Chúc "Tổng phản công" và "Thi hành mọi phương pháp bài trừ thực dân".  
 
Trường Chinh  
Tổng thư ký đảng Lao Ðộng 


