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1. 
Да реализираме китайската 

мечта за велико национално 
възраждане



Си Дзинпин
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Нашият народ е велик. През 
своето над петхилядолетно 

цивилизационно развитие1 китайският народ е дал 
незаличим принос за напредъка на човечеството. В 
новото време2 той премина през трудности, които 
поставиха под въпрос самото му оцеляване. Безброй 
наши сънародници с възвишени идеали3 им се про-
тивопоставяха в името на великото национално въз-
раждане4, но отново и отново се проваляха. След съз-
даването си Китайската комунистическа партия обе-
дини и поведе народа на смяна на падналите, започна 
упорита борба за превръщането на бедния и изоста-
нал стар Китай в процъфтяващ и добиващ сила с все-
ки изминал ден нов Китай5, откривайки напълно нов 
хоризонт за велико национално възраждане. Нашата 
отговорност е да обединим и ръководим цялата пар-
тия и хората от всички етноси6 в поемането на щафе-
тата от историята, да продължим упоритата борба за 
реализиране на велико национално възраждане и да 
направим така, че китайската нация да заеме своето 
достойно място сред семейството на народите и даде 
нов по-голям принос за човечеството.

Из реч по време на среща на членовете 
на Постоянния комитет на Политбюро 
на 18-ия ЦК на ККП с китайски и чужде-
странни журналисти, 15.XI.2012 г. (в-к 
„Жънмин жъбао“ от 16.XI.2012 г.)



Китайската мечта
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Всеки човек има идеали и стре-
межи, всеки има своя мечта. 

Сега, когато хората обсъждат китайската мечта, 
смятам, че реализирането на велико национално 
възраждане е най-значимата мечта в новата исто-
рия на китайската нация. Тази мечта обединява съ-
кровените желания на поколения китайци, отразя-
ва единството на интересите на китайската нация 
и китайския народ, общите надежди и очаквания 
на всеки един китаец. Историята ни учи, че бъ-
дещето на всеки човек и неговата съдба са нераз-
ривно свързани с бъдещето на неговата държава и 
цялата нация. Само когато държавата и нацията са 
добре, всеки един ще е добре.

Из реч при посещение на изложбата „Пъ-
тят към възраждането“, 29.XI.2012 г. (в-к 
„Жънмин жъбао“ от 30.XI.2012 г.)
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Твърдо вярвам, че до стого-
дишнината от създаването 

на Китайската комунистическа партия7 ще успеем 
да реализираме целите за цялостно изграждане на 
сяокан общество8, а до стогодишнината от създа-
ването на нов Китай9 ще изградим просперираща, 
демократична, цивилизована и хармонична модер-
на социалистическа държава10 – със сигурност ще 
успеем да реализираме мечтата за велико нацио-
нално възраждане.

Из реч при посещение на изложбата „Пъ-
тят към възраждането“, 29.XI.2012 г. (в-к 
„Жънмин жъбао“ от 30.XI.2012 г.)


