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Читав један век обележен бурним променама сведочи о нашем 
величанственом пролећном цвећу и богатим јесењим плодовима. 
Године 2021. прослављамо стогодишњицу од оснивања Комунистичке 
партије Кине и стогодишњицу међународних односа ове партије. 
Током последњих стотину година међународни односи КП Кине 
пратили су Партију од самог оснивања све до сазревања, играјући 
важну улогу у новој демократској револуцији Кине, у социјалистичкој 
револуцији и изградњи, као и у реформама, отварању према свету и 
социјалистичкој модернизацији. Међународни односи дали су значајан 
допринос националној независности Кине, ослобађању кинеског народа, 
обнављању кинеске нације, светском миру и људском напретку.

Од 18. националног конгреса КП Кине 2012. године, под чврстим 
вођством Централног комитета са другом Си Ђинпингом на челу, 
међународни односи КП Кине наставили су да се развијају и у новом 
добу на свеобухватан начин кроз садејство са политичким партијама 
широм света, проучавајући међународну ситуацију и питања, градећи 
глобални круг пријатеља и представљајући праву слику о КП Кине. 
Међународној заједници смо представили детаљне конотације и 
глобални значај замисли Си Ђинпинга о социјализму са кинеским 
карактеристикама за ново доба, уз одлучно чување владајуће позиције 
Партије и институционалне безбедности социјализма са кинеским 
карактеристикама, промовишући изградњу заједнице са заједничком 
будућношћу човечанства и даље остваривање резултата. До данас КП 
Кине је остварила све врсте односа са преко 600 политичких партија и 
организација у више од 160 земаља и региона. Успостављена је глобална 
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партнерска мрежа политичких партија која се залаже за свеобухватну, 
вишеструку, широку и темељну међупартијску сарадњу. Састанак на 
високом нивоу на тему дијалога КП Кине са светским политичким 
партијама био је веома успешан и постао је платформа за политички 
дијалог на врху, са широком заступљеношћу и међународним утицајем. 
Визије КП Кине, њена искуства и доприноси добро су прихваћени и 
предмет су пажње на међународном плану. КП Кине се незаустављиво 
приближава централној позорници светских политичких партија, дајући 
идеје и концепте глобалног развоја и напретка, и обезбеђујући снагу и 
самопоуздање за постизање светског мира и стабилности.

У средишту поменутих достигнућа стоји генерални секретар Си 
Ђинпинг, који поступа као кормилар који управља читавом Партијом, 
затим чврсто вођство Централног комитета КП Кине с другом 
Си Ђинпингом на челу, научно усмерење Си Ђинпингове замисли 
социјализма са кинеским карактеристикама за ново доба, као и низ 
Си Ђинпингових важних упутстава за међународне односе КП Кине 
који представљају нашу основну смерницу. Гледајући у прошлост и 
историјска достигнућа међународних односа КП Кине током више 
од стотину година, а нарочито од 18. националног конгреса КП Кине, 
увиђамо да је, ако желимо да наставимо међународне односе КП Кине 
и у новом добу, неопходно да подржимо и учврстимо централизовано 
и уједињено руководство Партије, што подразумева основну политичку 
подлогу и политичку предност. Треба се придржавати суштине и основне 
дефиниције међународних односа КП Кине као главног фронта деловања 
Партије, значајне компоненте целокупне дипломатије Кине и пресудног 
отелотворења дипломатије водеће земље са кинеским карактеристикама. 
Самим тим, морамо правити планове и унапређивати свој рад у 
блиској вези са централним задатком Партије, служити свеобухватним 
циљевима Партије и земље, и увек као полазну тачку узимати ставове 
и потребе Партије. Користећи нашу јединствену предност треба да 
продубимо политичке смернице за међународну заједницу, одлучно 
чувамо суверенитет, безбедност и развојне интересе Кине, те да се 
залажемо за изградњу новог типа међупартијских односа и заједнице са 
заједничком будућношћу за човечанство. Неопходно је еманциповати 
ум, тражити истину у чињеницама, ићи у корак сa временом и стално 
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продубљивати разумевање редовних образаца међународних односа 
КП Кине да би се сачувала суштина и истовремено уводиле иновације 
у теорију и праксу међународних односа КП Кине.

Генерални секретар Си Ђинпинг је нагласио да „за партију која се 
бори за трајно благостање кинеске нације, ова стогодишњица само 
најављује најбоље доба“. На историјском укрштању два стогодишња 
циља, међународни односи КП Кине у новом добу су као величанствен, 
досад невиђен брод, који носи славу и остварује сан нараштаја кинеског 
народа, чији су дужност и мисија да служе националном препороду и да 
промовишу људски напредак. Тај брод плови ношен струјом све до друге 
обале, где се налази заједница са заједничком будућношћу за човечанство. 
Служећи подједнако кинеским унутрашњим и међународним захтевима 
истински ћемо проучавати, примењивати и преносити Си Ђинпингову 
замисао социјализма са кинеским карактеристикама за ново доба. Као 
део Партије, трудићемо се да се понашамо као Партија, подржавајући је и 
унапређујући. Сачуваћемо политички интегритет, размишљати у ширим 
оквирима, пратити лидерско језгро и усклађивати се са централним 
партијским руководством. Исто тако, треба да јачамо увереност у пут, 
теорију, систем и културу социјализма са кинеским карактеристикама, те 
да подржимо генералног секретара Си Ђинпинга као носиоца Централног 
комитета КП Кине и читаве Партије, те ауторитет и централизовано, 
уједињено руководство Централног комитета КП Кине. Наставићемо да 
се боримо за своје циљеве, да стремимо открићима и иновацијама, као 
и да дајемо свеж допринос новом путовању у правцу изградње крајње 
модерне социјалистичке земље и остварењу другог стогодишњег циља 
Партије.
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