
जे�हा गे�या वष� जून �या मही�यात गलवान घाट�त संहार घड़ला होता।
देशा�ली अ�धकतर मंडळ� �ा �ान ला भारता �या न�ा वर शोधू नाही
शकत। हे�या अलावा ते हे पण नाही समझू शकत �क चीनी पीएलए �या
जवानांनी आ��या जवानांची ह�या कां केली। पु�कळ भारतीय आ�ा
सु�ा आ�य� करतात �क चीन सतत भारतीय सीमा �या आंत
लघाख,�स��कम अ�ण अ�णाचल म�ये कां �शरतो आहे?
 
भारत-चीन संबंधान ची गुंतागुंत पूण� पणे समझ�या साठ� हे आव�यक
आहे �क अगोदर �त�बत �या म��या ला समझून घे�ल जाय। भारता ची
सरकार आ�ण �याचे नाग�रकां च �यान �ा मु�ा वर आणे करता �त�बत
चा समाधान कस भारतीय सीमा �या सुर�े करता ज�री आहे , मी
धम�शाळा पासून �द�ली पय�त �ा माच� वर �नघाला आह।
 
�ा एका म�ह�या �या �वासात मी सडके वर चालणा�या ��येक मानसा 
 शी एका या�चका वर ह�ता�र कर�या चा आ�ह कर� �याचा म�ये भारत
सरकार �या वत�मान भारत चीन नीती ला �नर�त कर�या चा आ�ह पण
करेन हे काय� ऑनलाइन पण केल जाईल । मी एक वै��क अ�भयान
शु� कर�या साठ� पुढे वाहडतो आहे �याचा अंतग�त सव� रा� अ�य� शी
आप�या संसद म�ये एक चीन नीती ला नस� कर�या चा आ�ह केला
जाईल। 
 

हा माच� एका मांणसा नी केलेला माच� राहील �या�यात ज�री �व�ा
आ�ण जन संपक�  साठ� दोन आ�ण समथ�क पण  राहतील। �ाचा मधे
500 �क. मी.  एका मही�यात  चालून पूण� केल ं जाइल।

हा माच� �त�बती नवीन  वष� लोसर �या �दवशी �हणजे 12 फे�ुवारी
2021 ला शु� होईल आ�ण �हासा म�ये चीन कब�या �या �वरोधात
1959 मधे झालेला �व�ोह  �या आठवणी मध ेहोणारा �त�बती रा�ीय
�ांती �दवस �हणजे 10 माच� 2021 ला �द�ली मधे समा�त होईल।
   
मी धम�शाळा �न कंगडा घाट� पासून होत ऊना �या र��या �न पंजाब �या
मैदानां म�ये �शरेन। �ी अनंदपूर सा�हब मधे डोके टेकून (नम�कार 
 क�न ) मी  मोहाली  पंचकुला आ�ण चंद�गड पा�चेन तेथून माझी या�ा
करनाल, अंबाला आ�ण सो�नपत होत �द�ली पो�चेल।

एक मील चला �त�बत साठ�
12 फे�ुवारी पासून के 10 माच 2021

माच� (जुलूस) चा ब�ल

तु�ही पण �त�बत करता एक मील चालू शकता।तु�ही आपला समथ�न
दे�या साठ� मा�या सोबत थोडं फार चलू शकता। मी कुठे आहे आ�ण
काय करतो आहे �ाचा मा�हती साठ� आपण मा�या अपडेट्स चेक क�
शकता।

�त�बत �या �वषया वर लेख , क�वता, आ�ण प� �ल� शकता , वे�बनर
चा आयोजन क� शकता,संगीत ,���य, काटू�न, �लोगन इ�याद� च
�नमा�ण क� शकत, vlog आ�ण blog क� शकता मी�डया शी गो�ी
क� शकता, सोशल मी�डया वर �त�बत समंधी चेतना �वषयक पो�ट
लाऊ शकता आ�ण �ाचा समंधी इतर गो�ी ना मी�डया म�ये Share
अथवा Forward क� शकता।

कृपया मा�या माच� ला ��ड कर�या साठ� आप�या सोशल मी�डया
अकाउंट मे सहायता कर� ।

# �त�बत_के_  �लये_ एक _मील
# वन_ चाइना_पा�लसी_�नर�त_हो
# चीन_को_खुश_करना_बंद_करो

तु�ही कस सहयोग क� शकता

माच� (जुलूस) कशा साठ� ?
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पांच कारणः भारत नी एक-चीन नीती कां �नर�त केली पा�यजे

�स�स�ा�ततः कोण�याही देश �ारा �सया� देशा ची सं�भुता वर आ�मण करण चूक� च
आहे, य�द �याचा वर आ�मण या क�जा केलेला असो। एक चीन नीती �या समथ�न चा अथ�
झाला �क तु��ह �त�बत, पूव� तुर�क�तान, म�चु�रया, द��णी मंगो�लया आ�ण ताइवान वर
�चनी कब�या ला मा�यता देतात। याच करता भारत आ�ण �याचा नाग�रकां ना नै�तक �पा
�न कोण चा �ह देश वर केलेले �वदेशी क�जा चा �वरोध केला पा�हजे।

चीन लगातार अ�णाचल �देश, ल�ाख, �हमाचल, उ�राखंड आ�ण �स��खम �या       
 �ह�या वर आपला ह�क जतवत आला आहे ।�यानी का�मीर �या मु�ा ला संयु� रा�
उ��ला आ�ण पा�क�तान चा प� घेतला। यद� चीन एक भारत �ा नीती च स�मान नाही
करत तर भारत �न एक-चीन नीती चा समथ�न कां काया�ला पायजे।

जे�हा 1947 म�ये भारत मु� झालां, �त�बत एक �वतं� देश होता। 1954 म�ये �त�बत वर
चीन �या कब�या चा नंतर भारत �न �त�बत ला चीन �या �ह�सा चा �पेत मा�यता देणं शु�
केल । जे�हा पय�त �त�बत �वतं� होता, तो भारत आ�ण चीन �या म�यवत� इलाका यांनी
बफर जोन चा काय� करत होता। वत�मान म�ये �व�तारवाद� चीन चा पड़ोसी बने �या नंतर
भारत चीनी पीप�स �लबरेशन आम� चा �नरंतर हमला चा समोर येऊन गेला आहे। डोकलं
आ�ण गलवान ची घटना अ�य हम�यां �या ��खलां ची पुढची कडी आहे �ज�यात 1962 चा
भारत चीन यु� आहे �ज�यात आपले हजार� जवान मारले गेले। �हणून हे भारता चा प�ात
राहील �क तो 1954 �या पूव� ची ��तथी ला उजागर करे जे�वा �याचा एक �त�बत नाव चा
देश शेजारी होता।

भारत �या ��त चीन च आ�मक �ख आ�ण पा�क�तान ला �द�ल जाणार �याचा समथ�न चा
प�रणाम �व�प भारत चा वा�ष�क बजट चा एक मोठा भाग (55 �ब�लयन डॉलर ) सेना वर
खच� होतो । यद� भारत आप�या सीमा वर �ा संकटा शी उभ�न जातो तर हे सव� धन आ�ण
�याच �यान सुर�ा पे�ा इतर �वकास वर लागेल । चीन �या अपे�ा �त�बत हमेशा भारत चा
�म�, साथी आ�ण शुभ�च�तक राहलेला आहे। 

आज चीन भारत चा सग�ात ताक�वर व नंबर एक चा ��मन आहे । भारत ची सीमा वर
हामले क�न, पा�क�तान ला नै�तक आ�ण आ�थ�क बळ उपल� करवून आ�ण आप�या
सड़क� के जाल से भारत ला लगातार अ��र करत राहेला आहे। य�द भारत चीन ला �ा
खे�ात मात देण चाहतो तर �त�बत �या �वतं�ते ला मा�यता देण आ�ण एक चीन नीती ला
�नर�त करण �याचा करता ��� सा�बत होईल।
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जय भारत जय �त�बत
�त�बत ची �वतं�ता, भारत ची सुर�ा 


