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Dnia,1,lipca,1949,rku,upływa,28,lat,,chwili powstania Komunistycznej Partii 
Chin, Pbnie, jak, cłwiek, preżywa,na,kre, ieciotwa,młci,wieku,
jrałeg, i, tarci,Kmunitycna,Partia,Chin,nie, jet, już,ieckiem,ani, też,
młieocem,licącym,mniej,niż,20,lat,Oiągnła,na,wiek jrały,Kiey,cł-
wiek, i, etareje, umiera, T, am, ieje, i, , partią, Kiey, nikną, klay,
narie,walki,klawej,— t,partie,plitycne,i,aparat,paotwwy,tracą,we,
unkcje, pretaną, byd, niebne, i, tpniw, anikną, kocąc, wą, mij,
historycną, W, ten, pób, iągnity, tanie, wyży, tpieo, rwju,
płeceotwa,lukieg

Partia, naa, różni, i, raykalnie, , partii, plitycnych, burżuaji, Bją, i, ne,
mówid,,anikaniu,kla,włay,paotwwej,i,partii,My,natmiat,wiacamy,
twarcie, że, tcymy, aciekłą, walk, włanie, , twrenie, warunków, które,
prypieą, likwiwanie, wytkich, tych, cynników, Partia, kmunitycna, i,
właa,paotwwa,yktatury, luwej,twarają,włanie,takie,warunki. Kto nie 
unaje, tej, prawy, nie, jet, kmunitą, Młi, twarye, który, pier, c,
wtąpili, ,partii, i, nie, tuiwali,ptaw,markimu-leninimu,byd,mże,nie,
rumieją,tej,prawy,Pwinni,ni,t,praw,rumied,aby,wytwryd,bie,
łuny, wiatpglą, Pwinni, ni, rumied, że, całe, płeceotwo musi 
prebyd,etap,anikania,kla,włay,paotwwej,i,partii,Jet,t,jeynie,kwetia,
cau, ra, warunków, Na, całym, wiecie, kmunici, ą, lumi, na, wyżym,
pimie, rwju, niż, burżuaja, Rumieją, ni, prawa, rąące, pwtaniem, i,
rozwojem zjawisk. Rozumieją, ni, ialektyką, i, pgląają, alek, w, pryłd,
Burżuaji,nie,pba,i,ta,prawa,nie,chce,bwiem,na,tad,balną,pre,
naró

Bli,ją,wiamd,że,mże,na,byd,balna,w,pbny,pób,jak,balilimy,
reakcjnitów, kumintangwkich, i, pbnie jak my i narody rozmaitych 
krajów, baliły, imperialim, japoki, C, i, tycy, klay, rbtnicej, lunci,
pracującej, i, kmunitów, t, kwetia,balenia,nie,wchi,w,gr, Sti,bwiem,
pre,nimi,kwetia,ciżkiej,pracy,i,twrenia,warunków,tpniweg,anikania 
kla,włay,paotwwej, i,partii,plitycnych,aby, lukd,mgła,wkrcyd,na,
rg,kmunimu,wiatweg

Pruylimy, tutaj, kweti, perpektyw, rwju, lukci, pragnąc, wyjanid,
natpujące, aganienia, partia, naa, ukocyła, 28, lat, życia, Wiaomo 
pwechnie, że, lata, te, upływały, nie, w, warunkach pokojowych, lecz w 
warunkach,wielkich,trunci,Wypał,nam,walcyd,,wrgami,wewnątr,kraju,
i poza jego granicami,wewnątr,partii,i,pa,nią,Wicni,jetemy,Markwi,
Engelsowi, Leninowi i Stalinwi,który,ubrili,na,w,rż,walki,Orżem,tym,ą,
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nie karabiny maszynowe, lecz marksizm-leninizm. W napisanej w roku 1920 
kiążce, pt, „Diecica, chrba, lewicwci, w, kmunimie”, Lenin, piuje, jak,
Rjanie, twryli, teri, rewlucyjną1. P, kilkuieiciu, latach, trunci, i,
wiaceo,szli oni ostatecznie do marksizmu. W sytuacji Chin i Rosji przed-
rewlucyjnej, jet,wiele, cech, ientycnych, lub, też,pbnych, I, tu, i, tam,ucik,
eualny,był,jenakwy

Ientycne, też, był, ich, acanie, gparce, i, kulturalne Obywa, kraje, były,
zacofane, a Chiny — nawet,w,wyżym,tpniu,Luie,ptpu,tcyli,aciekłą,
walk, pukując, prawy, rewlucyjnej dla odbudowy narodowej. Zjawiska te 
ą,ientycne,w,bywu,krajach

P, tym, jak, Chiny, pregrały, wjn, piumwą, w roku 18402, ptpwi,
Chiocycy,naptykali,na,nielicne,trunci,w,pukiwaniu prawdy w krajach 
zachodnich. Hong Xiuquan3, Kang Ju-wei4, Jung-Fu5 i Sun Jat-en,tanwili,wą,
grup,lui,uiłujących,naled,praw,na,Zachie,jece,pre,pwtaniem,
Komunitycnej, Partii, Chin, W, wym, caie, ci, Chiocycy, który, ążyli, ,
ptpu,cytali,wytkie,kiążki,awierające,nwe,ktryny,achnie,Licba,
ób, które,wyjeżżały, na, tuia, , Japnii, ;nglii, ;meryki, Francji,Niemiec,
igała, impnujących, cyr, Dkłaan, welkich, tarao, aby, ucyd, i, ,
Zachodu. Stary sytem, egaminów, uprawniający, , bjcia, urów,
paotwwych, tał, nieiny, a, ild, kół, wrła, I, ja, ucyłem, i, w, ten,
pób,w,młci,Była,t,kultura,achniej,emkracji,burżuayjnej,alb,też,
tw, nwa, kła, bejmującą, ktryny, cjlgicne, ra, nauki, pryrnice,
wej,epki,i,tanwiąca,preciwieotw,kultury,eualimu,chiokieg

Luie, który, byli, nwą, wieą, byli, pre, łuży, ca, preknani, że, ta,
nwa, kła, bawi Chiny. Poza przedstawicielami, tarej, kły, tylk, nikma,
liczba przedstawicieli nowej szkoły,wątpiła,,tym,Zaniem,ich,jeyna,rga,,
bawienia, kraju, plegała, na, preprwaeniu, rerm, W, tym, celu, należał,
ucyd, ią, , Zachu, Spró, bcych, mcarstw tego okresu jedynie kraje 
zachodnio-kapitalitycne, były, ptpwe, Kraje, te, utwryły, wpółcene,
paotw, burżuayjne, Ucąc, i, , Zachu, Japocycy, iągnli, pważne,
wyniki, Chiocycy, chcieli, również, ucyd, i, u, Japocyków,W, wym, caie,w,
oczach,Chiocyków,Rja,uchiła,a,kraj,acany, i, jeynie,nielicni,pragnli,
i,,niej,ucyd,Tak,wic,pcąwy,,40-ych,lat,ubiegłeg,wieku,,pcątku,
XX,wieku,Chiocycy,ucyli,i,,paotw,agranicnych,;greja,imperialitycna,
niwecyła,marenia Chiocyków,i,ich,łuenia,że,należy,ucyd,i,,Zachu,
W,recy,amej,cyż, t,nie,iwne, że,naucyciele,awe,knują, inwaji,na,
terytoria, ucniów?, Chiocycy, wiele, naucyli, i, , Zachu, ale, wystko to, 
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ceg, i, ni, wieieli, nie, mgł, byd, wcielne, w, życie, Nie, mgli, ni,
realiwad,wych,ieałów,Wielkrtnie,rywali,i,,walki,— miy,innymi,
należy, wpmnied, , tak, erkim, ruchu, jak, rewlucja, w, 1911, rku6—lecz za 
każym,raem,pnili,prażki

Pierwa, wjna, wiatwa, wtrąnła, całym, wiatem, W, wyniku Rewolucji 
Paiernikwej Rjanie,utwryli,pierwe,na,wiecie,paotw,cjalitycne,
Pod kierownictwem Lenina i Stalina, wybuchła, na, ktałt, wulkanu, energia,
rewlucyjna, wielkieg, prletariatu, ryjkieg, i, ryjkich, ma, pracujących,
znajująca,i,tą,w,tanie,utajnym,nietregalnym,la,cuiemców

W,tym,kreie,cała, lukd,włącnie,,Chiocykami,rmaicie,utunkwała,
i,,Rjan,Dpier,w,tym,mmencie,Chiocycy który,pwicali,i,pracy,
ideologicznej, wkroczyli w zupełnie, nwą,er,Uwiamili, bie,gólnluka,
itt,markimu-leninimu, uwiamili, bie, że, aje, i, n atwad,we,
wytkich, warunkach, I, blice, Chin, mienił, i, nie, , pnania, Chiocycy,
pryjli,markim,w,wyniku,jeg,atwania,pre,Rjan. 

Przed wybuchem Rewolucji Paiernikwej,Chiocycy,nie,tylk,nie,nali,Lenina,
i, Stalina, nie, nali, ni, również, Marka, i, Engela, Gł, markimu-leninizmu 
biegł,,naych,uu,pier,,hukiem,wytrałów,Rewlucji,Litpawej,
Rewolucja Listopadowa pmgła,elementm,ptpwym,całeg,wiata,w,tej,
licbie,i,Chin,atwad,prletariacki,pglą,na,wiat,by,ecywad,,lach,
kraju, i, rewiwad, we, włane, prblemy, Wniek, był, jeen, — id, a,
prykłaem,Rjan

W, rku, 1919, rił, i,w, Chinach, „ruch 4,maja”, a,w, rku, 1921, utwrna,
tała, Chioka, Partia, Kmunitycna, Gy, Sun, Jat-en, tracił, już, welkie,
naieje,wybuchła,Rewlucja,Paiernikwa i,ałżna,tała,Kmunitycna,
Partia Chin. Sun Jat- en, pwitał, Rewlucj, Paiernikwą, pwitał, ,
zadowoleniem pomc, uielną, pre, Rjan, Chiocykm, niół, i,
pytywnie,,wpółpracy,,Kmunitycną,Partią,Chin

P, mierci, Sun, Jat-ena, bjął, wła, Cang, Kai-ek, W, ciągu, 20, lat, weg,
panowania Czang Kai-ek,wpił,Chiny,w,rpacliwą,ytuacj,W,ciągu,teg,
cau, w, antyaytwkiej, rugiej, wjnie, wiatwej, w, której, główną, rl,
egrał, Zwiąek,Raiecki, rozgromiono 3 wielkie mocarstwa imperialistyczne, 
wa, inne, wielkie, mcartwa, imperialitycne, nacnie, łabły, nie, pniół,
jedynie strat jeden kraj imperialistyczny — Stany,Zjencne,Jenakże,kryy,
wewntrny, w, Stanach, Zjencnych, ma, bar, pważny, charakter, Stany,
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Zjencne, pragną, ujarmid, cały, wiat, Pmagały, ne, Cang, Kai-szekowi 
ubrajając,jeg,armi,w,celu,nicenia,kilku,milinów,Chiocyków

P, kierwnictwem, Kmunitycnej, Partii, Chin, p, wypeniu, imperialitów,
japokich, naró, chioki, prwaił, w, ciągu, trech, lat, wjn, wywleocą, i,
iągnął, wielkie, wycitw, W, ten, pób, cywiliacja, achniej, burżuaji,
emkracja, „burżuayjna, i, burżuayjna, republika, bankrutwały, w oczach 
naru, chiokieg, Demkracja, burżuayjna, utąpiła, miejca, emkracji,
luwej,p,kierwnictwem,klay,rbtnicej,;,republika,burżuayjna,utąpiła,
miejca, republice, luwej, W, ten, pób, twrn, mżliwd, iągnicia,
cjalimu, i, kmunimu, ppre, republik, luwą, mżliwd, likwiwania,
kla, i, iągnicia, kmunimu, wiatweg, Kang, Ju-wei, napiał, kiążk, ,
kmunimie, wiatwym, jenakże, nie, nalał, i, nie, mógł, naled, o, rgi,
Republika, burżuayjna, itniała, w, innych, krajach, ale, nie, mgła, itnied, W,
Chinach, które, były, krajem, ucikanym, pre, imperialitów, Jedyna droga do 
nieienia, kla, rga, , kmunimu, wiatweg, wieie, pre, republik,
luwą,p,kierwnictwem,klay,rbtnicej,Wypróbwan, już,welkie, inne,
sposoby, lecz wszystkie zawiły, Ci, który, acli, iaład, na, ptawie,
jakichklwiek,innych,terii,kaali,i,bą,rbici,bą,uwiamili,bie,we,
bły, bą, też, mieniają, we, preknania, Wyarenia, rwijają, i, , taką,
szybkcią, że, wielu, lui, tał, akcnych, I, jet, recą, rumiałą, że,
luie, ci, chcą, ucyd, i, , nwa, Dążenia, te, mżemy, jeynie, pwitad, ,
zadowoleniem. 

Cłwy, iał, prletariatu, chiokieg, pretuiwał, p, Rewolucji 
Paiernikwej marksizm-leninizm, i, utwrył, Kmunitycną, Partią, Chin,
Natpnie, awangara, prletariatu, chiokieg, rpcła, walk, plitycną, i,
prebyła, 28-letnią, pełną, ygaków, rg, walki, anim, łała, nied,
wycitw,Te,wiacenia,28,lat,walki,pbnie,jak,„wiacenia,40,lat”,
, których, mwa, jet, w, tetamencie, Sun, Jat-ena, pwalają, nam, wyciągnąd,
gólny, wniek, a, mianwicie, „Muimy, byd, wicie, preknani, że, w, celu,
nieienia, wycitwa, pwinnimy, buid,may, naru, i, jencyd, i, we,
wpólnej,walce,,tymi,narami,wiata,które,uważają,na,a,równuprawniny,
naró”

Sun Jat-en,różnił,i,,na,wiatpgląem,krelał,i,rtrygał,aganienia,,
innego klasowego punktu widzenia, ale jeli, chi, , aganienie, walki,
przeciwko imperializmowi na przestrzeni XX,wieku, t,eł,n,,wniku,
który,w,aaie,gdny jest z naszymi wnioskami. 
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O, chwili, mierci, Sun, Jat-ena, minły, 24, lata, i, p, kierwnictwem 
Kmunitycnej, Partii, Chin, chioka, teria, i, praktyka, rewlucyjna, rbiły,
grmny, krk, napró, mieniając, raykalnie, blice, Chin, Wró, premian,
knanych, pre, naró, chioki, należy, wymienid, pree, wytkim, wa,
zasadnicze momenty: 

1)    Prebuenie, i, wiamci, ma, luwych, kraju, Fakt, ten, naca,
jencenie, klay, rbtnicej, chłpów, rbnmiecaotwa, i, burżuaji,
narodowej w jednolity front, pod kierownictwem klasy robotniczej oraz 
utwrenie,paotwa,w,którym,wła,prawuje demokratyczna dyktatura ludu 
,klaą,rbtnicą,na,cele,w,parciu,,ju,rbtnic-chłpki

2)    Zjednoczenie we, wpólnej, walce, , krajami, traktującymi, na, jak,
równuprawniny,naró,jak,również,jencenie,,luami,wytkich,krajów,
Oznacza to sojusz z ZSRR, sojusz z krajami nowej demokracji w Europie i sojusz z 
prletariatem, i, maami, luwymi, ptałych, krajów, w, celu, utwrenia,
jednolitego frontu,miynarweg

Pwiaają, nam, „Patrycie, tylk,w, jeną, trn”, Tak, jet,w, itcie, 40-letnie 
wiacenie, Sun, Jat-sena i 28-letnie, wiaczenia partii komunistycznej 
preknały, na, niebicie, że, w, celu, iągnicia, i, utrwalenia, wycitwa,
pwinnimy,trymad,i,jenej,trny,Dwiacenia,40,lat,i,wiacenia,28,
lat,wkaują, nam, e, cały, be,wyjątku, naró, chioki, pwinien, tanąd, alb, p,
trme,imperialimu,alb,p,trnie,cjalimu,Nie,mże,n,id,na,kmpromis 
i,ptawad,gie,prku,miy,nimi,Trecia,rga,nie,itnieje,Walcymy,
przeciwko klice reakcyjnej Czang Kai-eka,grawitującej,w,trn, imperialimu,
Wypwiaamy, i, też, preciwk,welkim, łuenim, na, temat, jakiejklwiek,
trzeciej drogi. Nie,tylk,w,Chinach,ale,i,na,całym,wiecie,należy,pwieied,i,
p, trnie, imperialimu, alb, też, — cjalimu, Neutralnd, jet, jeynie,
makaraą,Trecia,rga,nie,itnieje

Pwiaają, nam-  „Zachwujecie, i, byt, wyywając”, Chi, , t, jak,mamy,
ptpwad, , reakcjnitami, chiokimi, i, agranicnymi i ich psami 
łaocuchwymi, a, nie—, ptałymi, lumi, C, i, tycy, reakcjnitów,
chiokich, i, agranicnych, t, tu, , żanym, wyywającym, achwaniu, i, nie,
mże,byd,mwy,pnieważ,nie,ma,miy,nimi,żanej,różnicy,arówn,jeni,jak,
i, ruy, ą, reakcjnitami, Jeynie, w, re, preprwaenia, linii,
emarkacyjnej, miy, reakcjnitami, a, rewlucjnitami, jeynie, w, rdze 
emakwania, celów, i, pryiżeo, reakcjnitów, , jencesnym 
achwaniem, cujnci, eregów, rewlucyjnych, i, jeynie, w, re,
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pwyżenia, właneg, pimu, mralneg, mżemy, ilwad, wyciżyd, i,
ławid, reakcjnitów, Mając, , cynienia, , taką, betią, nie, mżemy, bie,
pwlid, na, żaen, prejaw, tchórliwci, Pwinnimy, wiąd, a, wór, U-Suna7

abijająceg,tygrya,na,mcie,Tinjaokim,U-Sun,uważał,że,tygry,na,mcie,
Tinjaokim, bie, pżerał, lui, nieależnie, , teg, cy, bdzie on do tego 
sprowokowany, czy nie. Należy, knad, wybru, alb, abid, tygrya, alb, też,
tad,pre,nieg,pżartym

Pwiaają,nam,„Niebna,jet,la,na,wymiana,hanlwa”,Zupełnie,łunie,
Pwinnimy, rwijad, iałalnd, hanlwą, Walcymy, jeynie, preciwk,
włanym, i, cuiemkim, reakcjnitm, prekaającym, nam, prwaid,
handel, ale nie wypowiaamy, i, preciwk, hanlwi, , agranicą, Należy,
wieied, że,nikt, inny, jak, imperialici, i, ich, lkaje,— reakcyjna klika Czang Kai-
szeka przeszkadza nam w stosunkach handlowych z mocarstwami 
zagranicnymi,prekaa,nam,nawiąad, ,nimi, tsunki dyplomatyczne. Gdy 
eplimy, wytkie, iły, w, kraju, i, agranicą, w, celu, nicenia, reakcjnitów,
chiokich, i, agranicnych, t,wtey, rwinie, i,hanel, i, pwtanie,mżliwd,
nawiąania,tunków,yplmatycznych z krajami zagranicznymi na podstawie 
równci, i, wajemnej, kryci, ra, wajemneg, panwania, uwerennci,
terytorialnej. 

Pwiaają, nam, „Zwycitw, jet, mżliwe, również, be, pmcy,
miynarwej”, Jet, t, pglą, błny, W, epce, itnienia, imperializmu 
prawiwa, rewlucja, luwa, w, jakimklwiek, kraju, nie, mże, wyciżyd, be,
pmcy, miynarwych, ił, rewlucyjnych, Tak, am, również, niemżliwe,
jet,utrwalenie,iągniteg,już,wycitwa

Wielka,Rewlucja,Litpawa,niła,wycitw,i,tała utrwalona tak, jak 
mówił, nam, , tym, awn, Stalin, Włanie, w, ten, pób, rgrmin, try,
mcartwa, imperialitycne, i, utwrn, kraje, nwej, emkracji, Tak, włanie,
pretawia,i, i,bie,i,pretawiad,prawa,,narem,Chin,becnie, i,w,
pryłci,B pmyled,tylk,gyby,nie,był,Zwiąku,Raieckieg,gyby,nie,
iągnicie,wycitwa,w,antyaytwkiej,rugiej,wjnie,wiatwej,gyby,–
a, jet, t, rec, cególnej, wagi, la, na, – nie rozgromiono imperializmu 
japokieg,– gyby,w,Eurpie,nie, tały,utworzone kraje nowej demokraci, 
gyby, nie,wratała, cra, bariej, walka, ucininych, krajów,Wchu, gyby,
nie by o walki mas ludowych w Stanach Zjednoczonych, Anglii, Francji, 
Niemcech, Włech, Japnii, i, w, innych, krajach, kapitalitycnych przeciwko 
reakcyjnej, klice, rąącej, pwtaram, gyby, nie, był, wytkich, tych,
cynników,t,preja,miynarwych,ił,reakcji,byłaby,,wiele,ilnieja,niż,
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obecnie. Czy w takich okolicnciach, mżna, byłby, nied, wycitw?,
Ocywicie, że, nie, Pbnie, też,— nawet,w, raie, jeg, iągnicia,— byłby,
recą, niemżliwą, jeg, utrwalenie, Naró, chioki,ma,w, tej, ieinie, wielkie,
wiacenia,Wyraem,teg,wiacenia,awn,już,tała,i,premiertna,
wypwie, Sun, Jat-ena, , jenceniu, , miynarwymi, iłami 
rewolucyjnymi. 

Pwiaają, nam, że, becnie, „ptrebujemy, pmcy, rąu, angielskiego i 
amerykaokieg”, W, becnym, mmencie, jet, t, iecinne, rumwanie, W,
obecnym momencie w Anglii i Stanach Zjednocnych, ciągle, jece, rąą,
imperialici, Cy, uielą, ni pomocy, paotwu, luwemu?, Gybymy,
pozostawali w stosunkach hanlwych, , tymi, krajami, lub, też, uważali, że, w,
pryłci, kraje, te, gtwe, ą, uielid, nam, pżycki, na, krytnych, la, bu,
trn,warunkach,t,jaka,byłaby,teg,ittna,prycyna?,Stałby,i,tak jedynie 
lateg, że, kapitalici, tych, krajów, ą, żąni, yków, że, bankiery, ich, pragną,
uykad, prcenty, la, łagenia, kryyu, a, nie, lateg, że, chcą, pmóc,
narwi, chiokiemu, Partie, kmunitycne, jak, również, partie, i, grupy,
ptpwe,w,tych,krajach,pracują,becnie,na,nawiąaniem,,nami,kntaktów,
hanlwych, a, nawet, tunków,yplmatycnych, Jet, t, wó,brej,wli’,
jet, t, pmc, I, iałalnci, tej, nie, mżna, tawiad, na, równi, , iałalncią,
burżuaji, w, tych, krajach, W ciągu, całej, wej, iałalnci, Sun Jat-sen 
niejenkrtnie,wracał,,,krajów,imperialitycnych,,prbą,,pmc,;le,
wytkie, te, prby, były, aremne, Zamiat, pmcy, ptykał, i, n, jeynie, ,
aciekłymi, atakami, Tylk, jeen, ra, cekał, i, Sun, Jat-sen pomocy: pomocy 
Zwiąku, Raieckieg, Oyłam, cytelnika, , tetamentu, Sun, Jat-sena, w 
którym, rai,n,narwi aby,nie, wracał, i,,krajów, imperialitycnych, ,
prbą,  pmc, Rai, n, narwi, „jencyd, i, , narami, wiata,
traktującymi, na, jak, naró, , równych, prawach”, Sun Jat-en, miał,
wiacenie,— ukan,g,Pwinnimy,pamitad, jeg, łwa, i, nie,ad, i,
pnwnie,ukad

C, i, tycy, praw, miynarwych, należymy, , bu,
antyimperialitycneg, e, Zwiąkiem, Raieckim, na, cele, i, licymy, na,
prawdziwie przyjacielską, pmc, teg, bu, a, nie, na, pmc, bu,
imperialistycznego. 

Pwiaają, nam, „wprwaacie, yktatur”, ;leż, tak, ry, panwie, Macie,
łund, Recywicie, wprwaamy, yktaturą, Nabyte, pre, naró, chioki,
wiacenia, kilku, ieiątków, lat, wkaują, nam, na, kniecnd,
wprowadzenia demokratycznej dyktatury ludu Znacy, t, że, reakcjnici,
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pwinni, byd, pbawieni, prawa, wyrażania, weg, ania, a, tylk, naró, mże,
mied, praw, głu, praw, wyrażania, wej, pinii, Cóż, t, jet, „naró”?, Na,
obecnym etapie — do narodu należy,alicyd,w,Chinach,klaą,rbtnicą,kla,
chłpką, rbną, burżuaj, i, burżuaj, narwą, P, kierownictwem klasy 
robotniczej i partii komunistycznej klasy te zjencyły, i, w, celu, ałżenia,
właneg, paotwa, i, knania, wybru, właneg, rąu, la wprowadzenia 
yktatury, na, pachłkami imperializmu — klaą, barników, i, kapitałem,
biurokratycznym,Wytk,t,p,t,aby,ich,gnied,i,pwlid,im,na,iałalnd,
jeynie,w,granicach,krelnych,prawem,a,nie,pucid,aby,w,łwach,wych,i,
czynach prekracali, granicą, ;, jeli, próbują, ni, prekrcyd, te, granice, w,
łwach, i, cynach, bie, im, t, uniemżliwine, i, taną, ni, natychmiat,
ukarani. 

Sytem, emkratycny, winien, byd, realiwany, w, łnie, luu, lu, mui, mied,
apewniną, wlnd, łwa, ebrao, i organiacji, Z, prawa, głu,ma, krytad,
jeynie, lu, a, nie, reakcjnici, Dwa, te, apekty, a,mianwicie, emkracja, la,
luu,i,yktatura,na,reakcją,tanwią,łącnie,emkratycną,yktatur,luu. 

Dlaceg,ma,włanie,byd,tak,a,nie,inacej?,Jet,recą,cywitą,że,gyby,teg,
nie, był, t, rewlucja, pniłaby, klk, naró, wpałby, w, nieccie, a,
paotw,ginłby

Pwiaają, nam, „Cyż, nie, chcecie, nicyd, włay, paotwwej?”, Ittnie,
pragniemy, teg, ale, jece, nie, tera, Nie, mżemy, becnie, nicyd, włay,
paotwwej, Dlaceg?, Dlateg, że, imperialim, wciąż, jece, itnieje, wciąż,
jece,itnieją,reakcjnici,chiocy,itnieją,klay,w,kraju,Nae,aanie,plega,
becnie, na, na, wmcnieniu, aparatu, paotwa, luweg, Dtycy, t, głównie,
armii ludowej, plicji, luwej, i, luweg, ąwnictwa, tycy, brny,
narwej,i,brny,intereów,naru,Jet,t,niebny,warunek,nieutanneg,
rozwoju Chin pod kierownictwem klasy robotniczej i partii komunistycznej, 
niebny,warunek,alby,,kraju,rlniceg,Chiny,tały,i,krajem,premyłwym,
i, preły, , nwej, emkracji, , płeceotwa, cjalitycneg, i,
kmunitycneg, aby, nieine, tały, klay, i, pwtał, wiatwy, kmunim,
Armia, policja i,ą,paotwwy,ą,klawym,nariem,uciku,kla,Dla,wrgich,
nam klas aparat,paotwwy,jet,nariem,uciku,Jet,t,narie,premcy,
a nie — „tlerancji”,

Pwiaają, Sam, „jetecie, nietlerancyjni”, T, prawa, Wypwiaamy, i,
zdecydowanie przeciwko włay, tlerującej, reakcyjną, iałalnd,
reakcjnitów, i, kla, reakcyjnych, Sprawujemy, wła, w, pób, tlerancyjny,
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jeynie, w, tunku, , naru, nic, a, w, tunku, , reakcyjnej, iałalnci,
wtecników, i, kla, wtecnych, najujących, i, pa, nawiaem, narodu. 
Paotw, luwe,brni, luu, Tylk,w,paotwie, luwym, lu,mże, krytad, ,
emkratycnych, met, rąenia, w, kali, narwej, i, mże, wbodnie 
wychwywad, i, w, celu, wywlenia, p, wpływu, reakcjnitów, w, kraju, i,
agranicą,(becnie,wpływ,ten,jet,jece,bar,wielki,Bie,n,jece,itniał,
pre,łuży,ca, i,nie,mże,byd,ybk,wykreniny),Ma,n,welkie,ane,
aby,ucyd,i,łych,nawyków,i,wykrenid,naleciałci, kliwych, ielgii,
acepinych,mu,w,tarym,płeceotwie,aby,nie,pójd,p,błdnej drodze, 
wkaywanej,pre,reakcjnitów,ale,krcyd,napró,i,rwijad,i,w,kierunku,
wiącym,,płeceotwa,cjalistycznego i komunistycznego. 

Stwane,pre,na,w, tej,ieinie,mety, ą,metami,emokratycznymi. 
Stosujemy metody perwaji, a, nie,prymuu, Jeli, luie, bą,ptpwad,w,
pób, precny, , prawem, t, bą, ni, karani, wiieniem, lub, nawet, mgą,
tad,kaani,na,kar,mierci,;le,ą,t,wypaki,praycne,różniące,i,aa-
dniczo od dyktatury, stosowanej wobec klasy reakcyjnej, jako klasy. Po obaleniu 
utrju, plitycneg, reakcjnitów  klasa reakcyjna, a nawet klika reakcyjna 
również, tryma, , ypycji, iemi, tryma, prac, i, mżliwd,
egzystencji,  aby, pracując,mgły, i, ne, mienid, i, wychwad, w, innym, uchu,
ocywicie,— pod warunkiem, że,nie,bą, i,uciekały,,pwtao,ywerji, i,
sabtażu, O, ile, nie, echcą, pracwad, t, paotw, luwe, mui, je, , pracy,
Dalej, bie, wró, nich, rwijana, iałalnd, plitycn-propagandowa i 
wiatwa, pbnie, jak, ptpwalimy,w, tunku, , icerów,— jeoców,
wjennych, Takie, mety, rąenia, mżna, również, nawad, metami,
życliwymi, nacechwanymi, tlerancją, ;le, arąenia, te, preprwaamy,w,
re, prymuu, w, tunku, , byłych, kla, wrgich, i, pracy, tej, nie, mżna,
stawiad,na, jenej,płacynie, ,naą,iałalncią,wychwawcą,w, tunku,
, luu, rewlucyjneg, Teg, raju, wykreni, łych, nawyków, , kla,
reakcyjnych, mże, byd, realiwane, jeynie, w, paotwie, demokratycznej 
dyktatury ludu. 

Jeli, akcja, ta, preprwana, bie w, pób, należyty, t, główne klasy 
wyykujące, Chin, – klaa, barnica, i, klaa, kapitału, biurkratycneg,
wglnie,klaa,kapitału,mnplitycneg,— w,tatecnym,wyniku,taną,
rugtane,C,i,tycy,rugiej,klay,wyykiwacy,— burżuaji,narwej, to 
w obecnym etapie, wró, klay, tej, mżna, rwinąd, wielką, iałalnd,
wychowawcą, Gy, realiujemy, cjalim, innymi, łwy, — gy, natąpi, na-
cjnaliacja, preibirtw, prywatnych, t, burżuaja, narwa, mże, byd,
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nadal wychowywana w duchu socjalistycznym,Naró,ierży,w,rkach,ptżny,
aparat,włay,paotwwej,i,naró,nie,bi,i,pwtao,burżuaji,narwej

Pważnym,aganieniem,jet,wychwanie,chłpów,Gpartwa,chłpkie,ą,
rrbnine, Sąąc, , wiaceo, Zwiąku, Raieckieg, wiemy, że,
socjalizacja rolnictwa wymaga wiele czasu i wiele pracy. Bez socjalizacji 
rlnictwa,całkwity,i,trwały,utrój,cjalitycny,jet,nie,,pmylenia,W,celu,
cjaliacji, rlnictwa, należy, rwinąd, ptżny, premył, , prewagą, premyłu,
paotwweg, Paotw, demokratycznej dyktatury ludu powinno krok za 
krkiem,rtrygad,aganienia,upremyłwienia,kraju

Sprawa, ta, nie, tycy, aganienia, gparceg, w, jeg, itcie, tteż, nie,
biemy,i,na,nią,rwid,tutaj,cegółw

W roku 1924 I Narodowy Kongres Kuomintangu, któreg, braami, kierwał,
bicie, Sun, Jat-en, i, w, którym, brali, uiał, kmunici, prklamwał, nany,
maniet, który, głił, miy, innymi, że, tak, wany, ytem, emkratycny, w,
krajach, nwcenych, ct, mnpliwany, jet, pre, kla, burżuaji, i
prektałca,i,w,narie,uciku,naru,„;le,emkracja,kumintangwka,
jet,uiałem,całeg,naru,nie, a,bitym,prywilejem,mniejci”, Jeli,
pminiemy, kweti, kt, ma, kierwad, a, kt, winien, byd, kierwany, t, wyżej,
wzmiankowana demokracja z punktu,wienia,gólneg,prgramu,plitycneg,
pkrywa,i,,emkracją,luwą,cy,też,nwą,emkracją,,której,jet,mwa,
Jeli, ytem, paotwwy, bący, uiałem, całeg, naru, nie, a, bitym,
prywilejem,burżuaji,uupełnimy,jece,rlą,kierownicą,klay,rbtnicej,t,
ten,ytem,bie,demokratycznej dyktatury ludu. Czang Kai-ek, raił,Sun,
Jat-ena, używając, yktatury, kapitału, biurkratycneg, i, barników, jak,
naria, uciku,naru, chiokieg, Ta, kntrrewlucyjna, yktatura, itniała, 22
lata,a,becnie,tała,balna,p,naym,kierwnictwem,pre,naró,chioki

Reakcjnici, agranicni, ptpiający, na, a, „yktatur”, i, „ttalim”, ą,
aktycnie,włanie,tymi,lumi,który,realiują,yktatur,i,ttalim,jenej,klay,
— burżuaji,— wobec,prletariatu,i,ptałej,lunci,Są,t,włanie,ci,luie,,
których, Sun, Jat- en, mówił, jak, , klaie, burżuaji, w, krajach, nwcenych,
ucikającej, naró, Cang, Kai-ek, prejął, wój, ytem, yktatury,
kntrrewlucyjnej,,wych,wpółwynawców reakcyjnych. Filozof dynastii Sun 
Tsu-i,napiał,wiele,kiążek,i,wygłił,wiele,premówieo,,których,becnie,wiele,
już,pł,w,apmnienie,Jenakże,tychca,pamitamy,jeen,jeg,arym,
„Traktuj, innych,tak, jak,ni,ciebie,traktują”,Tak,włanie,my,ptpujemy,bec-
nie, ;, naca, t, w, naej, interpretacji, ptpuj, , imperialitami, i, ich,
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pachłkami,— reakcyjną,kliką,Cang,Kaj-eka,tak,jak,ni,ptpwali,,innymi,
Tylko to i nic innego. 

Dyktatura, rewlucyjna, tanwi, preciwieotw, yktatury, kntrrewolucyjnej. 
Pierwa, ucyła, i, u, rugiej, Ma, t, niłe, nacenie, bwiem, jeli,
rewlucyjny, lu, nie, naucy, i, met, panwania nad klasami 
kntrrewlucyjnymi, t, nie, ła, n, utrymad, weg, utrju, który, tanie,
balny, pre, chioką, i, agranicną, klik, reakcyjną. W tym wypadku klika 
reakcyjna w Chinach i zagranicą, prywróciłaby, we, panwanie, w, Chinach, c,
pryniłby,nieccia,i,cierpienia,rewlucyjnemu,luwi

Ptawą, demokratycznej dyktatury ludu jest sojusz klasy robotniczej i 
chłptwa, rbnej, burżuaji miejskiej, a przede wszystkim sojusz klasy 
rbtnicej, i, chłptwa, gyż, tanwią, ne, 80, — 90%, lunci, chiokiej,
Imperialim, i, reakcyjna,klika,kumintangwka, tały,balne,głównie, iłami,
klay, rbtnicej, i, chłpkiej, Prejcie, , nwej, emkracji do socjalizmu 
ależy, głównie, , juu, tych, wóch, kla, Demkratycną, yktaturą, luu
kierwad,pwinna,klaa,rbtnica,albwiem,jeynie,na,jet,klaą,najbariej,
alekwrcną, prawieliwą, pbawiną, egimu, i, rewlucyjnie,
knekwentną, Hitria, całej, rewlucji, wiacy, że, be, kierwnictwa, klay,
rbtnicej, rewlucja, kaana, jet, na, klk, Natmiat, p, kierwnictwem,
klay,rbtnicej,rewlucja,wyciży,W,epce,imperialimu,żana,inna,klaa,w,
żanym, innym, kraju, nie, mże, prwaid, prawiwej, rewolucji do zwy-
citwa, Wykaał, t, w, niebity, pób, akt, że, chioka, rbna, burżuaja, i,
burżuaja,narwa,wielkrtnie,tawały,na,cele,rewlucji,i,a,każym,raem,
pniły,prażki

W, becnym, etapie, burżuaja, narwa, ma, bar, niłe, naczenie. 
Przebywamy, jece, tale, w, krążeniu, imperialitycnym, a, imperialim, t,
krutny, wróg, Realiacja, prawiwej, nieawiłci, gparcej, w, Chinach,
wymaga, jece, wiele, cau, Jeynie, wówca, gy, premył, chioki, iągnie,
pełny, rwój, i, Chiny, nie, bą, uależnine gospodarczo od mocarstw 
agranicnych, jeynie,wtey, iągniemy, całkwitą, nieawiłd, Uiał, nw-
ceneg,premyłu,chiokieg,w,gólnej,gparce,narwej,wciąż, jece,
jet, nikmy, Nie, rprąamy, wiarygnymi, anymi, ale pewne dane 
pwalają,nam,prypucad, że,premył,nwceneg, typu, tanwi, jeynie,
kł,10,gólnej,prukcji,premyłwej,gparki,narwej,całeg,kraju

;bymy, mgli, ad, bie, ra, , preją, imperialitów, i, pchnąd, acaną,
gpark, na, rg, ptpu, muimy, wyykad, w, Chinach wszystkie 
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preibirtwa, kapitalitycne, arówn, miejkie, jak, i, wiejkie, które,
pryną, kryci, gparce, narwej, i, nie, wyrąają, ky, tpie,
życiwej,naru,Dlateg,te,muimy,jencyd,i,,burżuają,narwą,we,
wpólnej,walce,Nasza obecna polityka polega na ograniczeniu kapitalizmu, a nie 
na jego unicestwieniu. 

Jenakże, burżuaja, narwa,nie,mże,prewid, rewlucji, jak, również, nie,
pwinna, ajmwad, tanwika, kierwniceg,w, paotwie, albwiem, ytuacja,
płecna, i, gparca burżuaji,narwej, jet,prycyną, jej, łabci,braku,
alekwrcnci, i, miałci,a, także,pwuje,u,wielu, jej,pretawicieli, lk,
przed masami. 

Sun Jat-en,nawływał,,„prebuenia,ma”,,„uielenia,pmcy,chłpm,
i,rbtnikm”,Kt,ma,ich,buid,i,kt,ma,im,pmagad?,Zaniem,Sun,Jat-sena 
pwłana,jet,,teg,burżuaja,narwa,i,rbna,burżuaja,W,recywitci,
jednak jest to nieiągalne, 40-letnia, iałalnd, rewlucyjna, Sun, Jat-sena 
pniła, krach, Dlaceg?, Dlateg, że, w, epce, imperialimu drobnomie-
caotw,i,burżuaja,narwa,nie,mgą,preprwaid,,pwdzeniem pod 
wym, kierwnictwem, żanej, prawiwej, rewlucji, Nae, 28-letnie 
wiacenie, jet, upełnie, inneg, raju, Rprąamy, cennym,
wiaceniem,w,którym,na,uwag,aługują,w,aaie,try,cynniki

1)    Partia, ycyplinwana, ubrjna, w, teri, Marka, Engela, Lenina, i,
Stalina,tująca,met,amkrytyki,i,cile,wiąana,,maami

2)    ;rmia,bąca,p,wótwem,tej,partii

3)    Jednolity front rozmaitych rewolucyjnych, wartw, płecnych i grup, 
kierwanych,pre,t,parti

Tym,włanie,różnimy,i,,naych,ppreników,Opierając,i,na,tych,trech,
cynnikach, nielimy, główne, wycitw, prebylimy, ciżką, rg, tcąc,
walk, preciwk, prawicwym, i, lewicwym tendencjom oportunistycznym w 
partii, Kiey, ppełnian, pważne, bły, rewlucja, pniła, prażki, Bły, ‘i,
niepowenia, naucyły, na, ucyniły, na, bariej, mąrymi, W, ten, pób,
mglimy, cra, lepiej, pracwad, Bły, ą, nieuniknine,w, życiu, każej, partii i 
każej, pcególnej, jentki, ale,my,magamy, i, mniejenia, licby, tych,
myłek, Gy, a, ppełnia, i, błą, należy, g, naprawid, i, t, im, ybciej, i,
gruntowniej, tym lepiej. 
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Dwiacenie, nae, mżemy, pumwad, w, natpujący, pób,
Demokratyczna dyktatura ludu,pierająca,i,na,juu,rbtnic-chłpkim,
p, kierunkiem,klay, rbtnicej, (ppre, parti, kmunitycną,Dyktatura, ta,
pwinna,byd,ugnina,,miynarwymi,iłami,rewlucyjnym,Ot,naa,
rmuła,nae,aanice,wiacenie,na,główny,prgram

W,ciągu,28,ługich,lat, itnienia,naej,partii,knalimy,tylk,jeneg,ieła,
nielimy, wycitw, w, walce, rewlucyjnej, Należy, ten, akt, pkrelid,
pnieważ,jet,t,wycitw,luu,a,pry,tym,– wycitw,w,tak,wielkim,kraju,
jak,Chiny,Jenakże,wiele,jece,ptaje,,iałania,T,ceg,knalimy,
w przełci,tanwi,pier,pierwy,krk,na,naej,10000-milowej drodze. 
Muimy, jece, nicyd, wrga, aż, , tatka, i, wypełnid, grmne, aanie,
budownictwa gospodarczego, Wkrótce, prawy, , których, prywyklimy,
taną, na, ubcu, Biemy, muieli, ająd, i, nwymi, nienanymi, nam,
pracami. Na tym polega trund, Imperialici,uważają, że,nie, jetemy, lni,
ad,bie,ra,,pracami,w,ieinie,gparcej,Prypatrują,i,nam,i,ce-
kują, w, każej, chwili, naej, klki, Pwinnimy, prewyciżyd, te, trunci, i,
naucyd,i,teg,ceg,jece,nie,umiemy,Muimy,ucyd,i,pracy,w,ieinie,
gospodarczej od wszystkich bez wyjątku, muimy, unad, ich, a, naych,
nauczycieli i uczyd,i,u,nich,Nie,pwinnimy,uawad,że,wytk,umiemy,jeli,
ceg,nie,umiemy,Nie,pwinnimy,ktnied,w,biurkratymie,Muimy,wiąd,
i,, tych, praw,W,tatecnym,wyniku,panujemy, t,iein,pracy, Jeli,
nie,w,ciągu,paru,mieicy,t,a,rk,a,wa,a,mże,a,try,cy,pid,lat

Pcątkw,wielu,kmunitów,w,Zwiąku,Raieckim,również,nie,wieiał,jak,
pracwad,w,ieinie, gparcej, a, imperialici, również, piewali, i, ich,
klki, Jenakże, partia, kmunitycna, Zwiąku, Raieckieg, niła,
wycitw,P,kierwnictwem,Lenina, i,Stalina,łała,na,nie,tylk,knad,
pracy, rewlucyjnej, ale, i, pracy, na, buwą, Zbuwała, na, już, wielkie 
ławne,paotw,cjalitycne,Partia,kmunitycna,Zwiąku,Raieckieg,jet,
naszym najlepszym nauczycielem, u, któreg, pwinnimy, i, ucyd, Sytuacja,
miynarwa, i, wewntrna, nam, pryja,Mżemy,w, pełni, plegad, na, tak,
nieawnym,rżu, jak,demokratyczna dyktatura ludu, by, eplid, cały, naró,
na, terenie, całeg, kraju, (, wyjątkiem, reakcjnitów), i, nieachwianie, krcyd,
napró,,celu

Przypisy: 
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1. Lenin w „Diecicej chorobie lewicowci w komunizmie” piał,„Okł,pół,
wieku,mniej,wicej, ,piąteg,,tatnieg,ieicilecia, ubiegłeg,wieku,
ptpwa,myl,w,Rji,p,ucikiem,niełychanie,betialkieg, i, reakcyjneg,
caratu, chciwie, ukała, łunej, terii, rewlucyjnej, leąc, , piwu, gną,
grliwcią, i, taranncią, każe, „tatnie, łw”, Eurpy, i, ;meryki, w, tej,
ieinie,Markim,jak,jeynie,łuną,teri,rewlucyjną,Rja przyswiła 
sobie zaiste w cierpieniach w, ciągu, pół, wieku, niełychanych, mąk, i, iar,
niebywałeg, bhatertwa, rewlucyjneg, nieprawpbnej, energii, i,
begranicnej, iarnci, w, pukiwaniach, ucenia, i, wiaceo, w,
praktyce, rcarwao, prób, etawienia, , wiaceniami, Eurpy, Diki,
pwwanej,pre,carat,prymuwej,emigracji,Rja,rewlucyjna,piaała,
w, rugiej, płwie, XIX, wieku, tak, bgate, tunki, miynarwe, tak,
wpaniałą,najmd,rm,i, terii,wiatweg,ruchu,rewlucyjneg, jak,żaen 
kraj,na,wiecie”. 

2. Z powodu opozycji, chiokieg, luu,pre, preażą,pium,Brytyjczycy pod 
pretekstem ochrony handlu wyłali, w, 1840 iły, ekpeycyjne, , Kwantungu, i,
innych miast portowych. W Kwantungu Lin Tse-hsu prwaił, w, latach, 1840-
1842,wjn,brnną

3. Hong Xiuquan (1814-1864) – prywóca,rewlucyjnej,wjny,chłpkiej,,XIX,
wieku (pwtania, tajpingów). W,1851, tanął,na, cele,maweg,pwtania,w,
Kwangi, i, prklamwał,pwtanie,Niebiaokieg,Króletwa,Wielkieg,Pkju i 
walcył, preciwk, dynastii Qing przez 14 lat. Gy, rewlucyjna, wjna, tała,
przegrana ppełnił,ambójtw,ażywając,trucin

4. Kang Ju-wei (1858-1927) – chioki,reformator polityczny, zwolennik monarchii 
konstytucyjnej. Wpłynął, na, ceara, Guangxu, by, ten, gił, i, na, nacące,
reformy polityczne („100 dni reform”). Gy,cear,tał,umiecny,w,arecie,
domowym po zamachu stanu, Kang Ju-wei,uciekł, a,granic,,US;, i,Kanay,
akłaając, Stwarzyszenie Obrony Ceara, które, tanwił, pycj, wbec,
rbnburżuayjnych, i, burżuayjnych, rewlucjnitów, kupinych, wkół, Sun,
Jat-sena. 
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5. Jung-Fu (1853-1921) – uczony chioki zwolennik reform i monarchii 
konstytucyjnej, znany z promowania zachodnich idei burżuayjnych,w Chinach, 
w tym darwinizmu, teorii Adama Smitha, Monteskiusza i Johna Stuarta Milla.  

6.  Rewlucja, 1911, rku, baliła, autkratycny, reżim, ynatii, Qing,W wyniku 
erii, pwtao, w, chiokich, prwincjach, pwłan, Tymcawy, Rą, Republiki,
Chiokiej, w, Nankinie, , Sun, Jat-senem jak Tymczasowym Prezydentem. 
Pcątkwe, wycitwa, Rewlucji, iągnit iki, juwi, burżuaji,
chłptwa, rbtników, i, miejkiej, rbnej, burżuaji Jednak ugrupowanie 
kierujące,rewlucją,był,chwiejne,i,nieecywane,pre,c,ugił,i,wbec,
preji,imperialimu,i,ił,eualnych,pre,c,właa,paotwwa,tała,prejta,
przez półncneg warlorda  Yuan Shikaia, co onacał,kniec,Rewlucji

7. U-Sun - jeen, e, 108, bhaterów, pwieci, hitrycnej, „Wycy, luie, ą,
bradmi”


