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XINHUA: Baru-baru ini, dalam surat balasannya kepada para siswa SMA Niles North
Negara Bagian Illinois AS, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyemangati mereka untuk
berkontribusi dalam memajukan persahabatan antara rakyat Tiongkok dan AS.
Sebelumnya, 40 lebih siswa SMA Niles North telah mengirimkan surat kepada Xi Jinping
dalam Bahasa Mandarin dan menanyakan keadaan pekerjaan, kehidupan serta hobi Xi
Jinping. Para siswa tersebut mengatakan bahwa mereka tengah belajar Bahasa Mandarin.
Mereka sangat menyukai bahasa, musik dan makanan Tiongkok, serta berharap dapat
memiliki kesempatan untuk berkunjung ke Tiongkok.
Xi Jinping dalam surat balasannya menyatakan terima kasih dan menyatakan bahwa
dirinya dapat merasakan kecintaan mereka terhadap Bahasa Mandarin dan kebudayaan
Tionghoa. Belajar Bahasa Mandarin dapat mengenal Tiongkok dengan lebih baik dan
dapat mengenal lebih banyak teman Tiongkok, serta teman-teman mancanegara yang bisa
berbahasa Mandarin. Ia memuji kerapian dan ketepatan penggunaan kosa kata mereka
dalam surat tersebut. Ia berharap agar mereka dapat terus rajin belajar dan mencapai
kemajuan yang lebih besar. Ia mengatakan, dirinya pernah berulang kali berkunjung ke
AS. Pemandangan yang indah, rakyat yang antusias dan kebudayaan yang majemuk telah
meninggalkan kesan yang mendalam baginya, selain itu dirinya juga telah mengenal
banyak teman-teman AS termasuk para pemuda-pemudi AS. Xi Jinping menjelaskan,
pekerjaannya ialah mengabdi kepada rakyat, walaupun lelah, namun sangat menyenangkan.
Ia sangat tertarik pada filsafat, sejarah, sastra, kebudayaan, musik dan sejarah. Ia
memiliki banyak hobi yang telah diminatinya sejak duduk di bangku sekolah menengah
hingga sekarang. Generasi muda adalah masa depan persahabatan Tiongkok-AS. Ia
berharap agar para siswa dapat menghargai masa muda serta rajin belajar untuk
memberikan kontribusi dalam mendorong persahabatan Tiongkok-AS. Lebih baik melihat
satu kali daripada mendengar seratus kali. Ia menyambut mereka untuk berkunjung
melihat-lihat Tiongkok.
Surat balasan Xi Jinping tersebut mengundang tanggapan positif di SMA Niles North.
Para guru dan siswa menyatakan, dari surat balasan tersebut dapat dirasakan keramahan
Presiden Xi Jinping. Perhatiannya terhadap para pemuda pemudi Tiongkok dan AS
membuat mereka terharu. Surat balasan Presiden Xi akan mendorong lebih banyak siswa
setempat untuk belajar Bahasa Mandarin, mengenal kebudayaan Tionghoa dan
berpartisipasi dalam persahabatan dan pertukaran Tiongkok-AS.
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