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 Уочи нове 2020. године, председник Кине Си Ђинпинг је посредством Кинеске медијске
групе и интернета упутио новогодишњу поруку.

  

"Приближава нам се нова 2020. година, овом приликом шаљем вам најлепшу
новогодишњу честитку из главног града Кине, Пекинга. У 2019. години, великим
напорима и практичним акцијама остварили смо плодоносне резултате. Кинеска
економија се висококвалитетно и стабилно развија, очекујемо да ће се бруто домаћи
производ Кине приближити сто билиона јуана", навео је председник Кине. 

  

Како је истакао, постигнут је важан напредак у борби против сиромаштва и загађења
воде и ваздуха и убрзан је процес координисаног развоја Пекинга, Тијенђина и Хебеија.

  

Председник Си је поменуо развој економског појаса реке Јангце, изградњу области
Великог залива Гуангдунга, Хонгконга и Макаоа и интегрисан развој делте реке Јангце.

  

"У току године која одлази, око 340 округа и више од 10 милиона људи широм земље је
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спасено од сиромаштва. Лунарна сонда Чанге 4, први пут у људској историји, слетела је
на тамну страну Месеца, велики носач-ракета 'Дуги марш 5' успешно је лансиран,
истраживачки брод 'Снежни змај' успешно је обавио прву своју мисију на Антарктику,
наступила је кључна фаза формирања мреже навигационог сателитског система
Беидоу, убрзан је процес комерцијалне употребе 5Г мреже, отворен је Дасинг, нови
међународни аеродром у кинеској престоници... Сви наведени успеси резултати су
великог труда Кинеза, али и оваплоћење кинеског шарма и моћи у новој ери", поручио је
Си. 

  

Навео је да је током 2019. године Кина остварила велики успех у реформама у разним
областима, пре свега у партијској и државној институционалној и административној
области, али и у одбрамбеној и војној сфери.

  

"Оно што је на мене оставило најдубљи утисак је прослава 70. годишњице оснивања НР
Кине. Земља је оденута у црвено празнично рухо, а јубилеј домовине су славили сви
Кинези насмејаних лица. Поносни смо на брилијантне успехе које је Кина остварила у
протеклих седам деценија, истовремено смо дирнути и великим патриотизмом који су сви
Кинези исказали", додао је. 

  

Време за посете грађанима

  

Си је истакао да је током 2019. године обишао многа места. 

  

"Сведочио сам о редовном напретку изградње нове области Сјунган, просперитетном
развоју луке Тијенђин, виталном развоју нове градске административне зоне Пекинга,
велелепном пејзажу у степама Унутрашње Монголије, новом сјају старог трговинског
коридора у западном делу Жуте реке, као и имућном животу становништва на две обале
реке Хуангпу...", навео је. 

  

Како је указао, без обзира на свакодневне обавезе, увек тежи да издвоји време за
посете грађанима и увек ће памтити оно што су му рекли. 

  

 2 / 5



Си Ђинпинг: Кина је и у 2019. наставила да раширеним рукама грли свет; Одушевљен сам просперитетом и стабилношћу Макаоа, надам се да ће се и Хонгконг добро развијати
уторак, 31 децембар 2019 21:08

"Примио сам и писма од припадника народности Дулунг из подручја Гунгшан у јужној
провинцији Јунан, пољопривредника из села Сијаданг у источној провинцији Фуђијен,
бораца из 'јуначке групе Ванг Ђије', постдипломаца из 'Одељења првака'' са Пекиншког
универзитета спорта, као и од ученика и пензионера-волонтера из Макаоа. У повратним
писмима сам дао високу потврду њиховим резултатима, али и пожелео им да постигну
још више успеха", поручио је Си.

  

Истакао је херојске подвиге многих широм земље у 2019. години.  

  

"Памтићемо преминулу Хуанг Венсју, која је цео живот посветила борби против
сиромаштва, памтићемо жртве 31 војника, настрадалих у борби против пожара у
подручју Мули у Сичуану. Памтићемо Ду Фугуоа, који је својим телом спасао саборце од
експлозије мине, памтићемо и кинеске одбојкашице, које су низом од 11 победа освојиле
Светско првенство", рекао је председник Си.

  

Кина раширеним рукама грли свет

  

Кина је и 2019. године наставила да раширеним рукама грли свет, навео је Си. 

  

"Били смо домаћини Другог форума о међународној сарадњи на 'Појасу и путу',
Међународног сајма хортикултуре у Пекингу, Конференције за дијалог азијских
цивилизација и Другог међународног сајма увоза у Шангају. Кроз ове велике догађаје
смо целом свету показали како је Кина цивилизована, отворена и инклузивна земља.
Током ових догађаја имао сам састанке са шефовима држава и влада многих земаља и
са њима сам разменио ставове Кине, продубио пријатељство и учврстио међусобни
консензус. До краја 2019. године, број земаља које имају дипломатске односе са Кином
достигао је 180, захваљујући томе што је још неколико земаља успоставило дипломатске
везе са Кином", истакао је председник Си. 

  

Каже да би према предвиђеном плану Кина требало да у 2020. години испуни циљ
свестране изградње умерено просперитетног друштва и да однесе коначну победу у
борби против сиромаштва.
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"Ми ћемо упркос свим тешкоћама, удружујући напоре свих становника, однети
одлучујућу победу у борби против сиромаштва, и у предвиђеном року остварити
ослобађање свих становника од сиромаштва", навео је Си. 

  

Подсећа и да је присуствовао прослави 20. годишњице повратка Макаоа матици Кини.

  

"Одушевљен сам просперитетом и стабилношћу Макаоа. Успех који је Макао остварио у
потпуности показује да је смерница 'једна земља, два система' изводљива, остварива и
прихватљива за сународнике у Макаоу. Последњих неколико месеци, ситуација у
Хонгконгу забринула је све Кинезе. Без хармоничног и стабилног окружења не постоји
ни дом за срећан рад и живот. Искрено се надам да ће се Хонгконг добро развијати и да
ће сународници у Хонгконгу добро живети. Просперитет и стабилност Хонгконга су
заједничке жеље свих сународника из Хонгконга, али и очекивања свих становника
Кине", додаје Си. 

  

Поручује да се кинески народ не плаши ни тешкоћа ни препрека уз тврдњу да ће Кина
непоколебљиво ићи путем мирног развоја, доследно чувати мир у свету и унапредити
заједнички развој.

  

"Желимо да са народима широм света улажемо заједничке напоре у изградњу 'Појаса и
пута', у стварање заједнице колективне будућности човечанства и остварење лепше
будућности човечанства", истакао је Си.

  

Закључује да у овом тренутку многи љди неуморно раде  и да чувају мир земље и
планете. 

  

"Желим да им се обратим: Хвала вам на вашим напорима", рекао је Си.  

  

"Да поштено искористимо сваки минут и сваку секунду и да узалудно не трошимо време у
долазећој 2020. години. Желим вам свима срећну Нову годину", навео је кинески
председник. 
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