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Rapat perayaan genap 60 tahun berdirinya Daerah Otonom Etnik Hui, Ningxia digelar
kemarin (20/9). Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok (PKT), Komite Tetap Kongres
Rakyat Nasional (KRN), Dewan Negara, Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat (MPPR)
dan Komisi Militer Pusat masing-masing mengirim kawat ucapan selamat. Anggota Tetap
Politbiro Komite Sentral PKT, Ketua Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat, Ketua
Delegasi Pemerintah Pusat, Wang Yang menghadiri rapat perayaan dan menyampaikan
pidato.
Anggota Politbiro Komite Sentral PKT, Wakil Perdana Menteri, Wakil Ketua Delegasi
Pemerintah Pusat, Sun Chunlan membacakan kawat ucapan selamat yang masing-masing
dikirim oleh Komite Sentral PKT, Komite Tetap KRN, Dewan Negara, MPPR dan Komisi
Militer Pusat tentang genap 60 tahun berdirinya Daerah Otonom Etnik Hui, Ningxia.
Wang Yang dalam pidatonya menyatakan rasa senang untuk menyampaikan ucapan
selamat dari rakyat berbagai etnik di seluruh negeri dengan dipercayakan oleh Komite
Sentral PKT dan Sekjen Xi Jinping. Dia sempat berkunjung ke Kota Yinchuan, Ningxia
untuk merayakan genpa 60 tahun berdirinya daerah otonom bersama dengan rakyat
berbagai etnis Ningxia. Dia atas nama Komite Sentral PKT, Komite Tetap KRN, Dewan
Negara, MPPR dan Komisi Militer Pusat menyampaikan ucapan selama yang hangat kepada
daerah otonom, menyatakan ucapan selama hari raya kepada 6,8 juta rakyat berbagai
etnis di Ningxia.
Wang Yang mengatakan, Ningxia adalah tanah subur di bagian barat tanah air. Selama
ribuan tahun, berbagai etnik hidup turun temuran, saling berkontak, bersama-sama
membangun kampung halamannya, bersama-sama menciptakan kebudayaan yang
cemerlang. Pada tahun 1958, di bawah perhatian mesra Komite Sentral PKT dan
kebijakan etnis partai, Daerah Otonom Etnis Hui, Ningxia diumumkan berdiri. Selama 60
tahun, perkembangan ekonomi Ningxia mengalami perubahan besar, kehidupan rakyat
juga mengalami perbaikan nyata, sedangkan lingkungan ekologi mengalami perubahan
yang mengundang perhatian, suasana dalam masyarakat tampak harmonis dan stabil.
Khususnya sejak Kongres Nasional Ke-18 PKT, di bawah pimpinan Komite Sentral PKT
yang dipimpin oleh Sekjen Xi Jinping, daerah otonom terus maju dengan mengatasi
berbagai kesulitan, reformasi dan keterbukaan serta pembangunan modernisasi
mencapai keberhasilan historis yang baru, memasuki masa yang berkualitas paling tinggi,
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wajah kota dan desa mengalami perubahan yang paling besar, massa berbagai etnis
mendapat keuntungan yang paling banyak. Pada tahun 2016, Sekjen Xi Jinping
mengadakan inspeksi di Ningxia, memperlihatkan perhatiannya terhadap persatuan dan
kemajuan daerah otonom serta perhatiannya terhadap massa berbagai etnik.
Wang Yang menunjukkan, kini sosialisme yang berkepribadian Tiongkok sudah memasuki
era baru, bangsa Tionghoa yang pernah mengalami berbagai kesengsaraan sudah berdiri
tegak, melompat dari makmur ke perkasa. Pembangunan modernisasi Ningxia juga berdiri
di titik tolak sejarah yang baru. Rakyat berbagai etnik perlu belajar pikiran Xi Jinping
tentang sosialisme yang berkepribadian Tiongkok pada era baru serta semangat Kongres
Nasional ke-19 PKT, berupaya merealisasi kemakmuran ekonomi, persatuan bangsa,
keindahan lingkungan, kesejahteraan rakyat, menjamin sepenuhnya Ningxia bersama
dengan seluruh negeri melangkah masuk ke masyarakat cukup sejahtera.
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