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СОЗДАВАЊЕ ЕДИНСТВЕН ФРОНТ ЗА 
ПОНИШТУВАЊЕ НА СИТЕ НЕПРАВЕДНИ ДОГОВОРИ

Сија-Тинг е роден во 1903 година, во кинеската про вин-
ција Хан-Веј, во долината на реката Јанг-Це-Кјанг. Татко му 
бил градоначалник на еден град во оваа провинција. По 
матурирањето заминал за Франција и на почетокот учел 
на Диепскиот колеџ, а потоа во гимназијата во Авр до 
октомври 1922 година, кога заминал за Германија и 
продолжил да студира во Хановер. 

Смртта на татко му го принудила да се врати во Кина во 
ноември 1923 година. Во 1924 година повторно дошол во 

Франција и студирал на 
Училиштето за поли тич-
ки науки во Париз. Од 
тогаш, во те кот на це ли-
те студии, се занимавал 
со партијата Куо митанг 
во Европа. Во декември 
1926 година Цен трал ни-
от извршен ко митет на 
Куо митанг го наз начила 
за набљудувач при Друш-
твото на народите во Же-
нева, каде што го над-
гледувал дејствувањето 
и изјавите на офици јал-
ниот претставник на пе-
кингшката Влада. По вра-

ќањето во Париз бил избран за член на Извршниот коми-
тет на Куомитанг за Европа и истовремено Централниот 
комитет за Ханеу го назначил за делегат на оваа партија 
од Европа. Тој бил соработник на повеќе авангардни 
весници од Париз.  

"Сегашното решение на македонското пра ша ње 
не е во согласност ниту со принципите на прав-
дата и на слободата, ниту со интересите на 
мирот".

"Македонското прашање е лошо решено, каков 
што всушност е случајот со сите прашања на 
националните малцинства и на угнетените 
на роди". 

"Убавите зборови на Вилсон за правото на на ро-
дите сами да решаваат за својата судбина 
ста наа опиум, со кој империјалистите ги уг-
нетуваат немоќните народи, откако прет ход-
но ќе ги залажат".

Кога во 1925 година вес-
никот "Балканска феде-
рација" ја спровел го-

лемата меѓународна анкета, 
Сија-Тинг бил во Училиштето 
за политички науки во Париз. 
Во својот писмен одговор до 
оваа Редакција тој запишал:

"Сегашното решение на ма -
кедонското прашање не е во 
согласност ниту со принци-
пите на правдата и на сло бо-
дата, ниту со интересите на 
мирот. Ова прашање лошо е 
решено, каков што всушност 
е случајот со сите прашања 
на националните малцинства 
и на угнетените народи. Уба-
вите зборови на Вилсон за 
правото на народите сами да 
решаваат за својата судбина 
станаа опиум, со кој импе ри-
јалистите ги угнетуваат не-
моќните народи, откако прет-
ходно ќе ги залажат. Така, по 
Светската војна, непра вед ни-
те и нерамноправните дого-
вори на Балканот ги фа во ри-
зираа таканаречените по бед-
нички сили, како Југославија, 

Романија и Грција, а на штета 
на другите".

Потоа Сија-Тинг кон ста тира:
"Сегашниот режим на Бал-

канот е режим на жестока ре-
акција, дури и на терор. Пра-
вата на етничките мал цин ства, 
се разбира, не се заш ти тени 
ниту почитувани; а за да би-
дат такви работничките маси 
треба да се организираат во 
единствен фронт со сите уг-
нетени народи и со про ле те-
ријатот од цел свет, за да мо-
жат да ги остварат следниве 
задачи: 

1. Да ги урнат режимите 
на терор кои сега владеат на 
Балканот; 

2. Да се борат за пониш-
тување на сите неправедни 
договори;

3. Да создадат братска бал-
канска федерација која на вис -
тина ќе ги застапува ин тере си-
те на сите балкански народи. 

Им се обраќам на ра бо ти-
те луѓе на Балканот со збо ро-
вите: 

'Да се бориме заедно, ра-
мо до рамо, за слободата и не-
зависноста на угнетените на-
роди и за вистински мир во 
светот!'", вака тој го за вршува 
своето писмо до "Балканска 
федерација". 
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