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Anggota Dewan Negara selaku Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi kemarin(5/1) di
Banjul mengadakan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Gambia Mamadou Tangara.
Wang Yi menyatakan, kedua negara mencapai perkembangan pesat di berbagai bidang
setelah memulihkan hubungan diplomatik. Kenyataan membuktikan, pemulihan hubungan
diplomatik sama sekali sesuai dengan kepentingan negara dan rakyat kedua negara,
sesuai dengan kesepahaman Satu Tiongkok yang dipegang teguh oleh komunitas
internasional, juga sesuai dengan keinginan bersama rakyat Tiongkok dan Afrika. Gambia
berkali-kali menyatakan akan berpegang teguh pada politik Satu Tiongkok, ini akan
meletakkan dasar kukuh untuk mengembangkan hubungan kedua negara secara
menyeluruh. Kedua pihak harus terus memperdalam saling percaya, saling mendukung
pada masalah berkaitan dengan kepentingan inti pihak lain. Tahun ini adalah tahun
pertama menuntaskan hasil dicapai KTT Beijing Forum Kerja Sama Tiongkok-Afrika.
Kedua pihak harus meningkatkan koneksi, dengan aktif menuntaskan kesepakatan dicapai
pemimpin kedua negara dan hasil dicapai KTT Beijing Forum Kerja Sama Tiongkok-Afrika,
menghubungkan 8 Aksi Besar diambil bersama Tiongkok-Afrika dengan rencana
perkembangan Gambia, memastikan arah dan bidang prioritas pada masa depan,
mendorong kerja sama di berbagai bidang mencapai perkembangan.
Wang Yi menekankan, hakikat kerja sama Tiongkok-Afrika adalah kerja sama
Selatan-Selatan, adalah pembantuan antara sahabat, Tiongkok dan negara-negara
Afrika mewujudkan perkembangan dan kemakmuran bersama, ini akan membuat dunia
semakin damai dan sama derajat. Tiongkok bersedia berdasarkan keadaan dan
kebutuhan Afrika memberikan dukungan dan bantuan sedapat mungkin kepada
perkembangan ekonomi dan sosial Gambia dan negara-negara Afrika.
Tangara menyambut hangat kunjungan Wang Yi, ia menyatakan Tiongkok adalah sahabat
Gambia, Gambia menyatakan terima kasih kepada Tiongkok yang dengan aktif mendukung
pembangunan Gambia, dan memberikan bantuan untuk mengembangkan ekonomi Gambia
dan memperbaiki kehidupan rakyat Gambia, ia mengharapkan kunjungan Wang Yi kali ini
dapat mengembangkan hubungan bersahabat dan lebih erat antara kedua negara. Gambia
berpegang teguh pada politik Satu Tiongkok, akan mendukung RRT di semua urusan
internasional, mendukung pendirian adil Tiongkok pada masalah intinya, mendorong
hubungan antara kedua negara berkembang ke arah tepat. Gambia bersedia mengadakan
pertukaran dengan Tiongkok di berbagai lapisan, meningkatkan saling percaya di bidang
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politik, memperbesar kerja sama ekonomi, mendorong kerja sama di bidang energi dan
teknologi. Gambia menaruh harapan dan keyakinan bagi prospek hubungan
Gambia-Tiongkok, bersedia bekerja sama dengan Tiongkok dan mendorong hubungan
antara kedua negara ke level baru.
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