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Chungtayxâydựngthếgiớitốtđẹphơn

——Phátbiểuđé̀dẫntạ iĐó́ithoạ iCấpcaogiữaĐảng

Cộ ngsảnTrungQuốcvớicácchínhđảngtrênthếgiới

(BắcKinh,ngày1tháng12năm2017)

TậpCậnBình

TổngBíthưBanChấphànhTrungươngĐảngCộ ngsản

TrungQuốc

ChủtịchnướcCộnghòaNhândânTrungHoa

Kínhthưanhàlãnhđạ ochínhđảngcácnước,

Kínhthưacácquýóng,quýbàvàcácbạ n:

Xinchàomọ ingườibuổichiều!Hôm nay,tôilấylàm hết

sứcvuimừngcódịpcùngcácnhàlãnhđạ ochínhđảngvà

tổchứcchínhtrị cácnướctrênthếgiớithamdự Đó́ithoạ i

CấpcaogiữaĐảngCộ ngsảnTrungQuốcvớicácchínhđảng

thếgiới.Vàothờiđiểm hiệ nnay,tuycácbạ nđé̀uđang
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bậ nrộ nnhữngcôngviệ ccuốinăm,nhưngcũngdành

thờigianquýbáuđé́nvớiBắcKinhvàcùngnhaubànbạ ckế

hoạ chhợ ptácquantrọ ng,chứngtỏmọ ingườihếtsức

quantâmsự pháttriểncủanhânloạ ivàtiềnđó̀củathếgiới.

Thaymặ tĐảngCộ ngsảnTrungQuốc,vànhândanh

cánhân,tôigửilờichàomừngnồngliệ ttớibạ nbècác

nướcđé́ntừphươngxa.TrongthờigiandiễnraĐạ ihộ iXIX

ĐảngCộ ngsảnTrungQuốc,nhiềuchínhđảng,tổchứcchính

trị vànhàlãnhđạ ođãgửithư,điệ nchúcmừng,nhân

dịpnày,tôixinbàytỏlờicảmơnchânthànhtớimọ ingười!

Đạ ihộ iXIXĐảngCộ ngsảnTrungQuốcđãvạ chra

tầm nhìnpháttriểnTrungQuốctừnayđé́ngiữathếkỷnày,

thôngdiệ pvớicácbênnguyệ nvọ ngchânthànhxây

dự ngcộ ngđó̀ngchungvậ nmệ nhnhânloạ icủa

TrungQuốc.Chínhđảngpháthuyvaitròquantrọ ngtrong

đờisốngchínhtrị,cũnglàlự clượ ngquantrọ ngthúc

đá̉ytiếnbộ vănminhnhânloạ i.Tôisẵnsàngchiasẻvới

cácvị quýkháchđạ idiệ nchogần300chínhđảngvàtổ

chứcchínhtrị trênthếgiớinhữngtâmđắccủachúngtôi.

Thưacácquýông,quýbàvàcácbạ n!

Từxưađé́nnay,cócuộ csốnghạ nhphúcvàtốtđẹ p

luônlàgiấcmơmànhânloạ itheođuổikhôngmệ tmỏi.

Tronglịchsửpháttriểnvănminhhàngnghìnnăm,nhân

loạ iđãsángtạ orathànhquảvănminhxánlạ n,nhưng
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cũngtrảiquabiếtbaođaukhổvàtrảgiáđauđớntrongchiến

tranh,xungđọ́ t,thiêntai,dịchbệnhtriềnmiênchưabaogiờ

chấm dứt.Ngàyhôm nay,Internet,dữliệulớn,điệntoánđàm

mây,vệtinhlượngtử,trítuệnhântạopháttriểnnhanhchóng,

cuộcsốngnhânloạ iđượ cliênkếtvớimứcđọ́ chưatừng

có,đồngthờinhữngvấnđé̀toàncầumànhânloạ iphảiđó́i

mặ tvớisốlượ ngnhiềunhưthế,quymôlớnnhưthế,mức

đọ́ sâunhưthếcũnglàchưatừngtừtrướcđé́nnay.Tiềnđó̀

vàvậnmệnhcủanhândâncácnướctrênthếgiớingàycàng

gắnkếtchặtchẽvớinhau.

Trướctìnhhìnhnày,nhânloạicóhailựachọn.Mộtlàmọ i

ngườicạ nhtranhkhônglànhmạnhthậ m chítranhquyền

đoạtlợibằngvũlự c,rấtcóthểsẽmanglạinhữngnguycơ

mangtínhtaihoạ .Sự lự achọ nkháclà,đicùngvớitrào

lưupháttriểncủathờiđại,chungsứcchunglòngứngphóvới

tháchthức,triểnkhaiphốihợ pmangtínhtoàncầu,như

vậ ysẽtạođiềukiệnthuậnlợixâydựngcộngđồngchung

vậ nmệ nhnhânloạ i.Chúngtaphảinắm bắtthờicơlịch

sửvàđưarasự lựachọnđùngđắn,cùngnhausángtạora

mộttươnglaitươisánghơnchonhânloại.

Dântộ cTrungHoacólịchsửlâuđờivànềnvănminh

xánlạ n,nhưngsauthờikỳcậ nđạ iđãtrảiquavôcùng

máulửa.NhândânTrungQuốckhôngchịukhuấtphụ ctrước

sốphậ n,màlàđấutranhbấtkhuất,tựlậ ptự cường,qua
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đấutranhlâudài,nayđangđilênconđườngthênhthang

thự chiệ nsự phụ chưngvĩđạ idântộ cTrungHoa.

Nhìnlạilịchsử,cáimànângđỡmộ tdântộ ccổxưanhư

chúngtôipháttriểnđé́nngàyhômnay,cũngnhưgiúpđỡ5000

năm nềnvănminhTrungHoađượ ckéodàiđếnhôm nay,

chínhlàgienvănhóabámrễsâuvàohuyếtmạ chdântộ c

TrungHoa.Dântộ cTrungHoaluônquanniệ m “Thiên

Hạ NhấtGia”,chủtrươngDânBàoVậ tDữ（yêumọ i

ngườivàmọ ithứ）,Hiệ pHoàVạ nBang（hàihoàvới

cácnước）,ThiênHạ Đạ iĐó̀ng,mongướcmộ tthếgiới

tốtđẹ p“Đạ iđạ ochihành,Thiênhạ vicông”.Chúng

tôichorằng,mặ cdùcácnướctrênthếgiớicóthểcónhững

bấtđó̀ngvàmâuthuẫnvớinhau,cũngkhótránhkhỏixảyrava

chạ m vớinhau,nhưngnhândâncácnướctrênthếgiớiđé̀u

sốngchungdướibầutrời,cóchungmộtngôinhà,nêntrở

thànhngườitrongnhà.Nhândâncácnướctrênthếgiớinêngiữ

quanđiểm “ThiênHạ NhấtGia”,vớitinhthầncởimở,hiểu

biếtlẫnnhau,cầuđó̀ngtồndị,cùngnhaunỗlự cxây

dự ngcộ ngđó̀ngchungvậ nmệ nhnhânloạ i.

Năm 2013,tôiđãlầnđầutiênđềxuấtsángkiếnxâydựng

cộngđồngchungvậ nmệ nhnhânloạ i.Tôivuimừngkhi

nhìnthấy,sự hợ ptáchữưnghị giữaTrungQuốcvớicác

nướctrênthếgiớikhôngngừngđượ cmởrộng,quanniệ m

cộ ngđó̀ngchungvậ nmệ nhnhânloạ iđangngàycàng
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đượ cnhiềungườiđồngtìnhủnghộ.Sángkiếnnàyđangđược

biếnquanniệ mthànhhànhđọ́ ng.

Tôinêurasángkiến“Mộ tvànhđai,mộ tconđường”,

chínhlàđé̉thự chiệ nquanniệ m cộ ngđó̀ngchung

vậ nmệ nhnhânloạ i.4năm qua,xâydự ng“Mộ t

vànhđai,mộ tconđường” đâtrởthànhkênhhợptácquan

trọ ngcủatấtcảcácnướccóliênquanthự chiệ nphát

triểnchung.Nhữnggiọ tnướchộ itụ lạ isẽthànhbiển

cả,nhữngngôisaohộ itụ lạ isẽthànhNgânhà.Tôitin

tưởngrằng,miễnlàtấtcảcácbêngâydự ngquanniệmcộng

đồngchungvậnnhânloạ i,cùngnhauquyhoạch,cùngnhau

thự chành,nỗlự cbềnbỉ,khôngngừngphấnđá́u,mụctiêu

xâydựngcộngđồngchungvậnnhânloạ ichắcchắnsẽ

đượ cthự chiệ n.

Thưacácquýông,quýbàvàcácbạ n!

Cộngđồngchungvậnnhânloạ i,cónghĩalàtiềnđó̀

vậ nmệ nhcủamỗidântộ c,mỗiquốcgiađé̀ugắnchặt

vớinhau,cùnghộ icùngthuyền,vinhnhụccónhau,nỗlự c

xâydựngtráiđấtmàchúngtađangsinhsốngthànhmộttổá́m

giađình,biếnnguyệ nvọ ngcủanhândânthếgiớivềmộ t

cuộ csốngtốtđẹpthànhhiệnthực.

— Chúngtaphảinỗlự cxâydựngmộtthếgiớianninh

chung,xavờivớikhiếp sợ.Nhìnlạ iquátrìnhpháttriểncùa

vănminhnhânloạ i,mặcdùhàngngànnăm quanhânloại
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luônmongchờhòabình,nhưngchiếntranhkhôngbaogiờđi

xa,nhânloạiluônphảiđốimặtvớimốiđedọ achiếntranh.

Nhânloạ icùngnhausinhsốngtrênmộttráiđất,anninhcủa

mộ tnướckhôngthểthự chiệ ntrênmấtanninhcủanước

khác,mốiđedọ amàmộ tnướckhácphảiđốimặtcóthể

trởthànhtháchthứccủanướcmình.Đứngtrướcmốiđedọ a

anninhngàycàngphứctạ p,đơnphươngđọ́ cmãđó́iđá̀u

làkhôngthểđượ c,sửdụ ngvũlự cmộ tcáchmùquãng

lạ icàng không thểđượ c.Chúng tanênkiêntrìquan

niệ m anninhmớichung,tổnghợ p,hợptácvàbềnvững,

tạ odự ngbốcụ canninhcôngbằngchínhnghĩa,cùng

xâydự ngcùnghưởngthụ ,cùngnhauxóabỏcănnguyên

chiếntranh,cùngnhaugiảicứunhữngngườidândướibóngtối

chiếntranh,cùngnhaubảovệ phụ nữvàtrẻem dướilàn

mưađạ n,làm choánhsánghoàbìnhchiếusángkhắpcác

nơi,làm chotấtcảmọ ingườiđượ chưởnganninhvàyên

ổn.

— Chúngtaphảinỗlự cxâydựngmộtthếgiớiphồnvinh

chung,xavờivớiđòinghèo.Thếgiớingàynay,vậtchấtvà

côngnghệ đâpháttriểnđếnmứcngườicổđạ ikhôngthể

tưởngtượngđược,tuynhiênnhữngvấnđềpháttriểnkhôngcân

bằng,khôngđá̉yđủvẫncònphổbiến,khoảngcáchpháttriển

giữacácnướcđangpháttriểnvàcácnướcpháttriểnvẫncòn

lớn,tìnhtrạ ngnghèođòivẫncònnghiêm trọng,hốngăn
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cáchsốmớiđanghìnhthành,nhiềungườidântrênthếgiớivẫn

đangsốngtronghoàncảnhkhókhăn.Nếucứtiếptụ cduytrì

mạ chlô-gíchcũlàBạnthuatôithắng,ngườithắngsẽlấy

lạ itấtcả,nếucứtiếptụ cthự chiệ nbiệ nphápcũlà

Mạtcưamướpđắng,Gắplửabỏtayngười,thìtấtnhiênsẽdẫn

đé́nkếtquảđóngcửangườikhác,ngănđườngcủamình,xói

mònnềntảngpháttriểncủamình,phươnghạ itớitươnglai

củanhânloạ i.Chúngtanênkiêntrìquanniệ m Bạ ntốt,

tôitốt,mọ ingườiđé̀utốt,thúcđá̉ytoàncầuhóakinhtếmở

cửa,baodung,phổquát,cânbằng,cùngthắng,tạ ođiềukiện

thuậnlợichosựpháttriểnchungcủacảnhânloại,cùngnhau

thúcđẩytấtcảcácnướctrênthếgiớipháttriểnvàthịnhvượng,

cùngnhauxóabỏnghèokhổvàlạ chậ uvẫnđangám ảnh

nhiềungườidân,cùngnhautạ odự ngcuộ csốngấm no

chotrẻemkhắpthếgiới,bảođảmtấtcảcácnướctrênthếgiới

đượ chưởngthụ thànhquảpháttriển,tấtcảmọ ingười

đượ chưởngthụ cuộ csốnggiàucóvàankhang.

— Chúngtaphảinỗlự cxâydựngmộtthếgiớimởcửa

baodung,xavờivớikhépkín.TrungQuốccócâu:Vạ nvậ t

tịnhdụ cnhibấttươnghạ i,đạ otịnhhànhnhibất

tươngbộ i,nghĩalàmuônvậtđềuhóadụcmàkhônghạinhau,

đạoTrờiđềulưuhànhmàkhôngtrái.Sự phồnthịnhcủa

vănminh,tiếnbộ củanhânloạ i,khôngthểtáchrờivớicầu

đó̀ngtồndị,mởcửabaodung,khôngthểtáchrờivớitraođổi,
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họchỏivàthamkhảolẫnnhaugiữacácnềnvănminh.Lịchsử

kêugọivănminhnhânloạicùngtoảraánhsáng,cácnềnvăn

minhkhácnhaunêncùngpháttriểnhàihòavàbổsungcho

nhau,cùngnhaucungcấpsứcmạnhtinhthầnchosự phát

triểncủanhânloạ i.Chúngtanênkiêntrìquanniệ mthếgiới

làmuônmầumuônvẻ,vănminhlàrấtđadạng,đểchocác

nềnvănminhcủanhânloạ icùngtoảraánhsáng,làm nên

bứctranhđầymàusắcrựcrỡ,cùngnhauloạibỏràocảnvăn

hóatrongđờisốngthựctế,cùngnhautẩychaynhữngsailầm

vềquanniệ m màảnhhưởngđé́ngiaolưutâm linhcủacon

người,cùngnhauphátansự ngăncáchtinhthầncảntrởgiao

lưucủanhânloạ i,làmchocácnềnvănminhcùngtồntạihài

hòa,làmchomọingườiđượ cthấmnhuầntrongnềnvănhoá.

—Chúng ta phảinỗ lự c xây dựng mộtthế giới

non xanh nước biếc,trongsạ chtươiđẹp.Tráiđấtlàngôinhà

chungcủanhânloại,cũnglàngôinhàduynhấtcủanhânloạ i

chođếnnay.Hiệ nnay,cóngườiđangtìmkiếmngôinhàmới

chonhânloạitrongkhônggianvũtrụ ,nhưngvẫnchỉlàgiấc

mơxavời.Trongtươnglaicóthểdự kiếnđượ c,nhânloại

vẫnphảisốngtrêntráiđấtnày.Điềunàylàmộtsự thậ t

khôngthểthayđổi.Vìbảnthânchúngtôi,cũngvìcácthếhệ

maisau,chúngtanêncùngnhauquantâm chăm sóctốtngôi

nhàtráiđất.Chúngtanênkiêntrìquanniệ m conngườivà

thiênnhiêncùngtồntạivàpháttriển,đốixửvớimôitrườngsinh
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tháinhưsinhmệnh,kínhnểthiênnhiên,tôntrọ ngthiênnhiên,

thuậ ntheothiênnhiên,bảovệthiênnhiên,cùngnhaubảovệ

ngôinhàtráiđấtkhôngthểthaythếđượ c,cùngnhauchữa

trị nhữngvếtthươngmôitrườngsinhthái,cùngnhautạ o

dự ngngôinhànhânloạ ihàihòavàthíchhợpđểsinhsống,

đé̉chomôitrườngsinhtháihồiphụclạ i,ainấyđé̀uđượ c

thụ hưởngnon xanh nước biếc.

Thưacácquýông,quýbàvàcácbạ n!

Hiệnnay,cụcdiệnthếgiớiđangthayđổi,cụcdiệnphát

triểnđangthayđổi,cácchínhđảngđềunênthuậntheotràolưu

pháttriểnthờiđại,nắm bắtxuthếlớntiếnbộnhânloại,thuận

theonhữngmongđợichungcủanhândân,gắnchặ tsựphát

triểncủabảnthânmìnhvớisựpháttriểncủađấtnước,dântộc,

nhânloại.Chúngtanêncóýchícaocả,dámchịutráchnhiệm,

khôngchỉnhìnvàonướcmình,màphảicótầm nhìnthếgiới,

tầmnhìntoàncụcvàlâudài,tựgiácgánhvácsứmệnhthờiđại.

Chúngtanênđisâutìm hiểutìnhhìnhcủanhândân,chuyển

nhucầucủanhândânthànhquanniệm,tônchỉ,mụctiêucủa

chínhđảng,xâydựngcácphươngánthựcthiphùhợpvớithực

tế.Xâydựngcộngđồngchungvậnmệnhnhânloại,cầncósự

tham dựphổbiếncủanhândâncácnướctrênthếgiới.Chúng

tanêntậphợplạ inhậnthứcchungcủanhândâncácdântộc

khácnhau,cáctínngưỡngkhácnhau,cácnềnvănhóakhác

nhau,cáckhuvựckhácnhau,cùngnhaubànbạ csựnghiệp
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vĩđạixâydựngcộngđồngchungvậnmệnhnhânloại.

Thựchiệngiấcmơvĩđạicầncótrítuệvàlựclượngtrêncác

mặ t.Chúngtanêntậptrungrộngrãitưtưởngmộtcáchtoàn

diện,nhiềutầngnấc,nhiềukhíacạnh,tổngkếtkinhnghiệm,tìm

kiếm lốitưduy,làm thănghoatưtưởng,giànhlấyđộnglựctừ

thựctiễn.Chínhđảngcácnướcnêntăngcườngtincậylẫnnhau,

tăngcườngtraođổi,hợptácchặtchẽ,tìmtòixâydựngquanhệ

chínhđảngkiểumớicầuđồngtồndị,tôntrọnglẫnnhau,học

tậptham khảolẫnnhautrêncơsởquanhệquốctếkiểumới,

xâydựngmạnglướihợptácgiaolưugiữachínhđảngquốctế

vớinhiềuhìnhthứcvànhiềutầngnấc,đểtậphợpsứcmạnhto

lớnxâydựngcộngđồngchungvậnmệnhnhânloại.

Côngviệcphảidấnthânlàm mớicóthểthựchiệnthành

côngtrongsựnghiệp,conđườngphảibướcchânđimớicóthể

mởramộ tconđườngthênhthang.Xâydựngcộngđồng

chungvậnmệnhnhânloạilàmộtquátrìnhlịchsử,khôngthể

nàocứlàmlàđượcngay,cũngkhôngthểnàothuậnbuồmxuôi

gió,màphảiphấnđấunỗlựclâudài,giankhổ.Đểxâydựng

cộngđồngchungvậnmệnhnhânloại,chúngtanênkiêntrì

phấnđấu,khôngnênvìhiệnthựcphứctạpmàtừbỏgiấcmơ,

cũngkhôngnênvìlýtưởngxaxôimàtừbỏsự tìmtòi.

Thưacácquýông,quýbàvàcácbạ n!

ĐảngcộngsảnTrungQuốclàmộtđảngvìhạnhphúccủa

nhândânTrungQuốc,cũnglàmộtđảngphấnđấuvìsựnghiệp
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tiếnbộcủanhânloại.ĐảngcộngsảnTrungQuốclàchínhđảng

lớnnhấttrênthếgiới.Tôitừngnói,lớnthìphảicódánglớn.

NhữngcôngviệcĐảngcộngsảnTrungQuốcđâvàđanglàm,

làvìhạnhphúccủanhândânTrungQuốc,vìsựphụchưngcủa

dântộcTrunghoa,vìhòabìnhvàpháttriểncủanhânloại.

Chúngtaphảilàm tốtcôngviệccủamình,chínhlàgópphần

xâydựngcộngđồngchungvậnmệnhnhânloại.Chúngtôi

cũngsẽtạonhiềucơhộichothếgiớiquathúcđẩysựpháttriển

củaTrungQuốc,tìmtòiquyluậtpháttriểnxãhộinhânloạ ivà

chiasẻvớicácnướcthếgiớiquathựctiễnsâusắccủamình.

Chúngtôikhôngdunhậ pmôhìnhnướcngoài,cũngkhông

xuấtkhẩumôhìnhTrungQuốc,khôngyêucầunướckhác

rậ pkhuônsaochépcáchlàm củaTrungQuốc.Đảngcộng

sảnTrungQuốcsẽluônluônthựchiệnmấyđiềunhưsau:

Thứnhất,trướcsaunhưmộtđònggópchohòabìnhvàan

ninhthếgiới.Gần100năm trước,ĐảngcộngsảnTrungQuốc

đượcrađờitrongbiếnđó̉imạnhmẽcủaxãhội,mộttrong

nhữngnhiệm vụcủaĐảngkhirađờilàđưaTrungQuốcđira

khỏicảnhngộbithảm chiếntranhtriềnmiên,nhândânnghèo

khổtừgiữathếkỷ19.Từnăm1921đến1949,đểthựchiệnhòa

bình,ổnđịnhvànhândânđượcancưlạcnghiệp,Đảngcộng

sảnTrungQuốcđâđoànkếtdẫndắtnhândânTrungQuốctiến

hànhđấutranhvũtrangtrong28năm,trảgiáhysinhcựckỳto

lớn.Chínhvìvậy,ngườiĐảngcộngsảnTrungQuốchiểusâuvề
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sự quýgiácủahòabình,cũngcóquyếttâmkiênđịnhbảovệ

hòabình.TrungQuốcsẽgiươngcaongọncờhòabình,phát

triển,hợptác,cùngthắng,kiênđịnhkhônglaychuyểnđicon

đườngpháttriểnhòabình,tíchcựcthúcđẩyxâydựngquanhệ

đốitáctoàncầu,chủđộngtham giatiếntrìnhgiảiquyếtchính

trịcácvấnđềkhóvànóngtrênthếgiới.Hiệnnay,TrungQuốc

đâlũykếcửhơn36000nhânviêngiữgìnhòabình,trởthành

nướcđònggópnhânviênvàtiềnvốnchủyếuchocáchành

độnggiữgìnhòabìnhLiênHợpQuốc.Tronggiờphútnày,

2500sĩquanTrungQuốcđangbấtchấpkhókhănvànguy

hiểm,bảovệhòabìnhvàanninhtạ i8khunhiệm vụgiữgìn

hòabình.TrungQuốcsẽtíchcựctham dựcảicáchvàxây

dựnghệthốngquảntrịtoàncầu,thúcđẩytrậttựchínhtrịkinh

tếquốctếpháttriểntheohướngcôngbằng,chínhnghĩa,hợplý

hơn.TrungQuốcbấtkểpháttriểnđếnmứcnào,sẽvĩnhviễn

khôngxưngbá,vĩnhviễnkhôngbànhtrướng.Chúngtôiđềnghị

chínhđảngcácnướctrênthếgiớicùngvớichúngtôi,làmngười

xâydựnghòabìnhthếgiới,ngườiđònggópchopháttriểntoàn

cầuvàngườigìngiữtrậttựquốctế.

Thứhai,trướcsaunhưmộtđònggópchosựpháttriển

chungcủathếgiới.ĐảngcộngsảnTrungQuốctừnhândânmà

ra,dựavàonhândânđé̉pháttriểnlớnmạnh,từxưađâcótình

cảm gắnbósâuđậm vớinhândân,khôngnhữngcótìnhcảm

nồngthắm đốivớinhândânTrungQuốc,màcònđốivớinhân
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dâncácnướcthếgiới;khôngnhữngmongmuốnmanglạilợi

íchhạnhphúcchonhândânTrungQuốc,màcònmongmuốn

manglạilợiíchhạnhphúcchonhândâncácnướcthếgiới.Bấy

lâunay,TrungQuốcđâcungcấpkhoảnviệntrợkhônghoànlại,

vốnvayưuđâi,hỗtrợvềkhoahọccôngnghệ,nhânviênvàtrí

tuệchođóngđảocácnướcđangpháttriển,giúpđóngđảocác

nướcđangpháttriểnxâydự ngcácdựànpháttriểnkinhtếxã

hộivàcảitiếndânsinh.Hôm nay,hàngnghìnhàngvạnnhà

khoahọc,côngtrìnhsự,doanhnhân,nhânviênkỹthuật,nhân

viênytế,giáoviên,côngnhânviênchức,tìnhnguyệnviênv.v

đangphấnđấutạ icácnướcđangpháttriển,kềvaisátcánh

vớinhândâncácnước,giúphọthayđổivậnmệnh.Theobốtrí

quyếtsáchcủaĐạihộiXIXĐCSTQ,đếnnăm 2020TrungQuốc

sẽhoànthànhxâydựngxãhộikhágiả,đếnnăm 2035Trung

QuốcsẽcơbảnthựchiệnhiệnđạihóaXãhộichủnghĩa,đến

giữathếkỷnàyTrungQuốcsẽxâythànhcườngquốchiệnđại

hóaXãhộichủnghĩagiàumạnh,dânchủ,vănminh,hàihòa,

tươiđẹp.ĐiềunàysẽđemlạilợiíchchonhândânTrungQuốc,

cũngsẽđem lạilợiíchchonhândâncácnướcthếgiới.Chúng

tôiđềnghịchínhđảngcácnướcthếgiớicùngvớichúngtôi,tạo

nhiềucơhộihợptácchothếgiới,cốgắngthúcđẩycácnước

thếgiớicùngpháttriểnvàphồnvinh.

Thứba,trướcsaunhưmộtđònggópchosựgiaolưugiữa

cácnềnvănminhthếgiới.“Thasơnchithạch,khảdĩcông
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ngọc”(kinhnghiệmthànhcôngcủanướckhác,cóthểdùngđể

giảiquyếtvấnđềmình).ĐảngcộngsảnTrungQuốcluônnhấn

mạnhtầm nhìnthếgiới,tíchcựchọctậptham khảonhững

thànhquảvănminhdonhândâncácnướcsángtạo,vàgắnvới

thựctếTrungQuốcđểvậndụng.ChủnghĩaMácchínhlàchân

lýkhoahọcmàngườiĐảngcộngsảnTrungQuốchọctừnước

ngoài.ChúngtôiđâkếthợpvớithựctếTrungQuốc,không

ngừngthúcđẩychủnghĩaMácTrungQuốchóa,thờiđạihóa,

đạichúnghóa,vàlấylàm lýluậnkhoahọcchỉđạoĐảngcộng

sảnTrungQuốclãnhđạonhândânTrungQuốckhôngngừng

tiếnlên.ĐảngcộngsảnTrungQuốcsẽxemxétnhữngsángtạo

vănminhcủanhândâncácnướcthếgiớivớitầmnhìnvàtưduy

mởcửa,sẵnsàngtriểnkhaiđốithoạivàgiaolưuhợptácvới

nhândâncácnướcvàchínhđảngcácnướctrênthếgiới,ủng

hộnhândâncácnướctăngcườnggiaolưunhânvănvàgiao

lưunhândân.Trong5năm tới,ĐảngcộngsảnTrungQuốcsẽ

tạ ocơhộisangthăm vàgiaolưutạiTrungQuốccho15000

ngườicủachínhđảngcácnướcthếgiới.Chúngtôiđềnghịthực

hiệncơchếhóaHộinghịđốithoạicấpcaogiữaĐảngCộngsản

TrungQuốcvớicácchínhđảngtrênthếgiới,khiếnhộinghịnày

trởthànhmộtbìnhdiệnđốithoạichínhtrịcấpcaocótínhđại

diệnrộngrãivàsứcảnhhưởngquốctế.

Thưacácquýông,quýbàvàcácbạ n!

Hơn2000năm trước,nhàtưtưởngthờicổđạiTrungQuốc
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KhổngTửtừngnói,“íchgiảtamhữu,hữutrực,hữulượng,hữu

đavăn”(bạnthẳngthắn,bạnhiểunhau,bạnbáchọclàbaloại

bạntốt).ĐảngcộngsảnTrungQuốcsẵnsàngkếtbạnrộngrãi

trênthếgiới.Nhữngnăm nay,ĐảngcộngsảnTrungQuốcliên

hệthườngxuyênvớihơn400chínhđảngvàtổchứcchínhtrị

củahơn160nướcvàkhuvựctrênthếgiới,“vòngbạnbè”

đangkhôngngừngmởrộng.Hướngtớitươnglại,Đảngcộng

sảnTrungQuốcmongtăngcườngtraođổivớichínhđảngcác

nướcthếgiới,chiasẻkinhnghiệm xâydựngĐảng,quảnlýđá́t

nước,triểnkhaigiaolưuđốithoạivănminh,tăngthêm tincậy

chiếnlược,cùngvớinhândâncácnướcthếgiới,thúcđẩyxây

dựngcộngđồngchungvậnmệnhnhânloại,chungtayxây

dựngthếgiớitốtđẹphơn!

Cuốicùng,chúcĐốithoạicấpcaogiữaĐảngCộngsản

TrungQuốcvớicácchínhđảngtrênthếgiớithànhcôngtốtđẹp!

Xincảmơn.


