
ഇ�� അതിെ� ഏക ൈചനാ നയം റ�ാ�ണെമ�് പറയാനു� 5 കാരണ�ൾ

കഴി� ജൂണിൽ ഗാൽവാൻ താഴ ്വരയിൽ ധീരരായ 20
ഇ��ൻ ൈസനിക ജവാൻമാർ ര�സാ�ിത�ം
വരി�േ�ാൾ. മി� ഇ���ാർ�ും ഗാൽവാൻ താഴ ്വര
കെ��ാൻ േപാലും കഴി�ി�. അവരുെട ഭൂപട�ിലും
ആ �പേദശം കെ��ാൻ കഴി�ി�.

ൈചനീസ് പി എൽ എ ൈസനികർ ത�ള�െട ജവാൻമാെര
ഇ�ത �കൂരമായി െകാ�ത് എ�ുെകാ�ാെണ�് തീെര
മന�ിലായി�. കഴി� അ�് പതി�ാ�ായി
ലഡാ�ിേലയും സി�ിമിേലയും അരുണാചലിെലയും
ഇ��ൻ �പേദശ�ളിേല�് ൈചന നിര�രം
ആ�കമണാ�ക മുേ��ം നട�ു�ത്
എ�ുെകാ�ാെണ� ്പലർ�ും അറിയി�.

ൈചന-ഇ��ൻ അതിർ�ി േപാരാ��ിെ�
സ�ീർ�തകെള പൂർ�മായി മന�ിലാ�ാൻ, ഇ��യിെല
ജന�ൾ ടിബ�ിെ� �പശ്നം അറിയണം. ടിബ�ൻ �പശ്നം
പരിഹരി�െ�ടുേ�ാൾ മാ�തേമ ഇ��ൻ അതിർ�ി
�ിരമായി സുര�ിതമാകൂ എ� ് ഇ��ൻ സർ�ാരും
ജന�ള�ം വളെര വ��മായി മന�ിലാ�ണം

ഈ പദയാ�തയ്�ിെട, ക�ുമു��� ഓേരാരു�േരാടും
ഇ��ൻ സർ�ാറിെ� ൈചനാ നയം റ�ാ�ണെമ�്
ആവശ�െ�� ് ഒരു ഓൺൈലൻ നിേവദന�ിൽ ഒ�ിടാൻ 
 ആള�കേളാട് ആവശ�െ�ടും. ര�ു സർ�ാരുകള�േടയും
ഏക-ൈചനാ നയം റ�ാ�ാൻ ആവശ�െ�ടു�
ആേഗാള�പചരണമാ�ി ഈ സംഘടിത�പവർ�നെ�
മാ��ം.

തിബ�ിനു േവ�ി ഒരു ൈമൽ നട�ുക

2021 െഫ�ബുവരി 12-ാം തി�തി മുതൽ മാർ�് 10-ാം തി�തി വെര

പദയാ�തേയ�ുറി�്

ഞ�ള�െട ഈ പ�തിേയാട് നി�ള�െട ഐക�ദാർഢ�ം
�പകടി�ി�ാൻ നി�ൾ�് എേ�ാെടാ�ം കുറ�് ദൂരം
നട�ാം. േലഖന�ൾ, കവിതകൾ, ക�ുകൾ, െവബിനാർ
�പഭാഷണ�ൾ എ�ിവ സംഘടി�ി�് ഈ
പദയാ�തേയ�ുറി��ം അതിെ� കാരണ�െള�ുറി��ം
േബാധവൽ�രണം നട�ാം.

നി�ൾ�് നട�ം, നൃ�ം, േമാ�് ആർ�്, സിനിമകൾ,
കാർ��ണുകൾ, ആനിേമഷൻ തുട�ിയവ ത�ാറാ�ൽ
മു�ദാവാക��ൾ ഉയർ�ൽ, ടിബ�് �പശ്നെ��ുറി��ം
േ�ാഗ് േ�ാഗ് േപാ��കൾ ത�ാറാ�ൽ, ഇ�ർെന�് വഴി
ഹാസ�-ശബ്ദാനുകരണ�ൾത�ാറാ�ൽ, മാ��മ�േളാ
ട്, അെ��ിൽ േസാഷ�ൽ മീഡിയകളിൽ സംസാരി�ൽ
തുട�ിയവ 

െച�ാം.േസാഷ�ൽ മീഡിയയിൽ 

 #walkaMileforTibet 
#RepealonechinaPolicy 
#StopAppeasingPRC 

എ�ിവ ഹാഷ് ടാഗ് െചയ്ത് പരസ�െ�ടു�ാം.

നി�ൾ� ്എെ� എ�െനപി�ുണയ്�ാ ൻ കഴിയും?

2021 െഫ�ബുവരി 12 ന് ഹിമാചൽ �പേദശിെല
ധർ�ശാലയിൽ നി�് ആരംഭി�ു� േലാജി�ിക് സിനും
ആശയവിനിമയ�ിനുമായി ര�് പി�ുണ�ാരു�  ഒരു
മാസം നീ�ുനിൽ�ു� ഈ ഒ�യാൾ പദയാ�ത 300
കിേലാമീ�റിലധികം ദൂരം പി�ി�് അവസാനി�ി�ും

ടിബ�ൻ പുതുവ�ര ദിനമായ േലാസർ െഫ�ിവൽ ദിവസം
െഫ�ബുവരി 12-ാ  തി�തി ഹിമാചലിെല ധരംശാലയിൽ
നി�്  തുട�ി ടിബ�ൻ �പേ�ാഭദിനമായ മാർ�് 10-ാ
തി�തി ദി�ിയിൽ അവസാനി�ും. 1959 ൽ ൈചനയുെട
ടിബ�് അധിനിേവശ�ിെനതിെര പതിനായിര�ണ�ിന്
ടിബ��
കാർ �പതിേഷധി� ദിവസമാണ് മാർ�് 10.

പദയാ�തയുെട ഏകേദശ വഴി : ധർ�ശാല - കാം�ഗ - ഉന
- െമാഹാലി പ�്കുള - ചാ�ിഗഡ് - അംബാല - കമൽ-
േസാണിപട്-ഡൽഹി എ�ി�െനയാണ്
തീരുമാനി�ി���ത്.

എ�ിന്പദയാ�ത?

എെ� നിേവദന�ിൽ
ഒ�ിടാൻ ഈ ക��ആർ
േകാഡ് സ്കാൻ
െച��ക

എെ� പുേരാഗതി
പരിേശാധി�ു�തി
ന് ഈ QR േകാഡ്
സ്കാൻ െച��ക

Jai Bharat! Jai Tibet! 
Tenzin Tsundue 

Tibetan writer and activist 
Phone: 9418079832

Email: tsundue@gmail.com 
Follow the march on 

FB Live: Tenzin Tsundue 
Insta: @tenzin_t: sundue_Tibet  

Twitter@tsundue

താത�ികമായി ഏെതാരു രാജ�വും മെ�ാരു രാജ��ിെ� പരമാധികാര നിലവാരെ�
ദുർബലെ�ടു�ു�ത് െത�ാണ്, �പേത�കി��ം അത് ഒരു അധിനിേവശ രാജ�മാകുേ�ാൾ. 
ഏക ൈചനാ നയം സ�ീകരി�ുക എ�ത ് ടിബ�്, കിഴ�ൻ തുർ�ി�ാൻ, മ�ൂറിയ,
െത�ൻ മംേഗാളിയ, തായ�ാൻ തുട�ിയ രാജ��ളിെല അനധികൃത ൈചനീസ്
അധിനിേവശ�ിെ�  അംഗീകാരവുമാണ്. �ബി�ീഷ് അധിനിേവശ�ിൻ കീഴിൽ
ഇ���ാർ വളെരയധികം കഷ്ടെ��ി���്. ഇ��യും ഇ���ാരും ഈ േലാക�ിെല
മേ�െതാരു രാജ��ിെ�യും നിയമപരമായ അധിനിേവശെ�   ധാർ�ികമായി
അംഗീകരി�ുകേയാ, അതിന് നിയമസാധുത ഉ�തായി കണ�ാ�ുകേയാ െച�രുത്.

അരുണാചൽ �പേദശിെല ഇ��ൻ �പേദശ�ൾ, ലഡാ�ിെല തുറമുഖ�ൾ ഹിമാചൽ
�പേദശ്, ഉ�രാഖ�്, സി�ിം തുട�ിയ �പേദശ�ളിൽ ൈചന ഭൂ അവകാശവാദം
തുടരു�ു. ഇത് പലേ�ാഴും ഇ��െയ സൂചി�ി�ു�തിന് യു എ�ിൽ കാശ്മീർ �പശ്നം
ഉയർ�ു�ു. അ�ാരാഷ്�ട മുേ���ളിൽ ഇ�ാര��ിൽ അവർ എ�ായ്േ�ാഴും
പാകി�ാനുമായി സഹകരി�ുകയും പി�ുണയ്�ുകയുമാണ് െചയ്തി���ത്. ൈചന
ഒരി�ലും ഒരു ഏകഭാരത നയം അംഗീകരി�ി�ി�ാ�തിനാൽ, ഇ�� എ�ിനാണ് ഏക-
ൈചനാ നയം അംഗീകരിയ്�ു�ത്?

1947 ൽ ഇ�� സ�ത��മായേ�ാൾ ടിബ�് ഒരു സ�ത�� രാജ�മായിരു�ു. ടിബ�ിെല
ൈചനീസ് അധിനിേവശം ആരംഭി�ത് 1950 ലാണ.് 1954 ൽ ഇ�� ടിബ�ിെന ൈചനയുെട
ഭാഗമായി അംഗീകരി��. ഇത് ഒരു വലിയ ഭൗമരാഷ്�ടീയ െത�് ആയിരു�ു ടിബ�്
സ�ത��മായിരു�േ�ാൾ, ഇ��യും ൈചനയും ത�ിലു� പരസ്പര
വിേരാധ�ൾ�ിടയില ് �ിതിെച��� നിഷ്പ� േമഖലയായി ടിബ�്�പ വർ�ി��.
ഇേ�ാൾ, ൈചനയുെട അയൽവാസിയായതിനാൽ, ൈചനീസ് പീ�ിൾസ ് ലിബേറഷൻ
ആർമിയുെട  ആ�കമണ�ിന് ഇ�� വിേധയമാകു�ു. േഡാ�ാം, ഗാൽവാൻ സംഭവ�ൾ
പതിവായി മാറിയിരി�ു�ു.  ഏകൈചനാനയം പുതു�ു�ത് /ഇ��യുെട ഭൗമരാഷ്�ടീയ
സുര�യുെട താൽ�ര��ിലാണ്.ഒരു ൈചന-ഇ��ൻ അതിർ�ി, എ�ായ് േ�ാഴും
പിരിമുറു�വും സംഘർഷവും ഇ�ാതിരു� പഴയ ഇേ�ാ-ടിബ�് അതിർ�ി
പുനഃ�ാപിയ്�ു�തിെന പി�ുണയ്�ു�ു. ഇ��യുെട സുഹൃ�ാണ്,
അഭ��ദയകാം�ിയുമാണ് ടിബ�്, ൈചനേയേ�ാെലയ�.

ഇ��േയാട് ൈചന അ�കമണാ�ക നിലപാെടടു�ു�തും പാകി�ാെന സജീവമായി
പി�ുണയ്�ു�തും കാരണം, ഇ��യുെട വാർഷിക ബജ�് അതിെ� ൈസന��ിനായി
െചലവഴി�ു�ു (2021 ൽ ഏകേദശം 35 ബില�ൺ േഡാളർ) അതിർ�ിയിൽ ഇ�� ഈ
ഭീഷണിയിൽ നി�് മു�മാവുകയാെണ�ിൽ, ഈ ഫ�ുകൾ മുഴുവനും ഇ��യുെട
�ശ�യും േദശീയ വികസന�ിേലയ്�് തിരി��വിടാൻ കഴിയും.

ൈചന ഇ��യുെട ശ�മായ മുഖ� ശ�തുവാണ്. അതിർ�ി തർ��ളിലൂെടയും
ആ�കമണ�ളിലൂെടയും ഇ��െയ എ�ായ്േപാഴും ദുർ�ലെ�ടു�ുകയും െച���ു.
പാ�ി�ാന് സാ��ികവും ഭൗതികവുമായ പി�ുണ നൽകുകയും െച���ു. സ്�ടിംഗ്
ഓഫ ് േപൾസ,് െബൽ�്, േറാഡ് സംരംഭ�ൾ എ�ിവയിലൂെട ഇ��െയ വളയാൻ
�ശമി�ു�ു. ഇ���് ൈചനെയ തടയിടാൻ താൽ�ര�മുെ��ിൽ, അതും ൈചനയുെട
ആ�കമണാ�ക മുേ���ൾ തടയാൻ, �ബ�ശാസ്�തേമാ, മ�� അടിയറവു ത���േളാ
ഉപേയാഗി�ണം. ഏക ൈചനാനയം നിരസി�് ടിബ�ിെ� സ�ാത���ം അംഗീകരി�ുക.
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