ਿਤੱਬਤ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਲ ਤੁਰੋ
12 ਫਰਵਰੀ ਤ 10 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ

ਮਾਰਚ ਬਾਰੇ
ਇਹ ਇਕ ਮਬਰੀ ਮਾਰਚ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸ ਿਵਚ ਦੋ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਸਿਹਯੋਗੀ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ. ਇਸ ਦੇ ਤਿਹਤ ਇਕ
ਮਹੀਨੇ ਿਵਚ 500 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਇਹ ਮਾਰਚ ਿਤੱਬਤੀ ਨਵ ਸਾਲ ਲੋਸਾਰ ਯਾਨੀ 12 ਫਰਵਰੀ 2021 ਦੇ ਿਦਨ ਸ਼ੁਰੂ
ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਾਹਸਾ ਿਵਖੇ ਚੀਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਿਵਰੁੱਧ 1959 ਦੇ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਯਾਦ
ਿਵਚ ਿਤੱਬਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਿਦਵਸ ਦੀ ਯਾਦ ਿਵਚ 10 ਮਾਰਚ 2021
ਿਦੱਲੀ ਿਵਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤ ਕਾਂਗੜਾ ਘਾਟੀ ਰਾਹ ਉਨਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ
ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਸ਼ੀ ਅਨੰ ਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ ਿਵਖੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਨਵਾਣ ਤ
ਬਾਅਦ, ਮ ਮੁਹਾਲੀ, ਪੰਚਕੁਲਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ ਿਜੱਥ ਮੇਰੀ ਮਾਰਚ,
ਕਰਨਾਲ, ਅੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਿਦੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।

ਿਕ ?
ਜਦ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੇਸ਼
ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਨਾਗਿਰਕਾਂ ਇਹ ਜਗਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਨਹ ਿਮਲ ਸਕੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ ਿਕ ਚੀਨੀ ਪੀਐਲਏ ਦੇ
ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੈਿਨਕਾਂ ਿਕ ਮਾਿਰਆ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਅਜੇ ਵੀ
ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਿਕ ਚੀਨ ਿਕ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਦਾਖ,
ਿਸੱਕਮ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਿਵਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜ ਕਾਰਨ: ਭਾਰਤ

ਤੁਸ ਿਕਵ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਤੁਸ ਿਤੱਬਤ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਲ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸ ਮੇਰੇ ਅਪਡੇਟਸ ਇਹ ਪਤਾ
ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮ ਿਕੱਥੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮ ਕੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾਂ।

ਿਕ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
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1. ਿਸਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਭੂਸੱਤਾ' ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ
ਜੇ ਇਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਿਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਵਨ-ਚਾਈਨਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ
ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ ਿਤੱਬਤ, ਪੂਰਬੀ ਤੁਰਕੀਸਤਾਨ, ਮੰਚੂਰੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਮੰਗੋਲੀਆ ਅਤੇ
ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਚੀਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋ. ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਗਿਰਕਾਂ ਨੈ ਿਤਕ ਤੌਰ
'ਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼' ਤੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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2. ਚੀਨ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪਦੇਸ਼, ਲੱਦਾਖ, ਿਹਮਾਚਲ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਿਸੱਕਮ ਦੇ ਿਹੱਿਸਆਂ 'ਤੇ ਿਨਰੰਤਰ
ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ' ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਿਵੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪਾਿਕਸਤਾਨ ਦਾ ਪੱਖ ਿਲਆ ਹੈ। ਜੇ ਚੀਨ ਇਕ-ਭਾਰਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ
ਨਹ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਿਫਰ ਭਾਰਤ ਇਕ-ਚੀਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਿਕ ਕਰੇ?
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3. ਜਦ 1947 ਿਵੱਚ ਭਾਰਤ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਇਆ, ਿਤੱਬਤ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਸੀ। 1954 ਿਵਚ ਚੀਨ ਦੇ
ਿਤੱਬਤ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਿਤੱਬਤ ਚੀਨ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਿਤੱਬਤ ਸੁਤੰਤਰ ਸੀ, ਇਸਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਿਵਚਾਲੇ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਵਜ ਕੰਮ ਕੀਤਾ. ਇਸ
ਸਮ ਿਵਸਥਾਰਵਾਦੀ ਚੀਨ ਦਾ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਬਣਨ ਤ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਚੀਨੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਿਲਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ
ਦੇ ਿਨਰੰਤਰ ਹਮਿਲਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਡੋਕਲਾਮ ਅਤੇ ਗੈਲਵਾਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਈ
ਹਮਿਲਆਂ ਦੀ ਇਕ ਲੜੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ 1962 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਜੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਸਾਡੇ
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ 1954 ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ
ਹੱਕ ਿਵਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਇਸ ਦੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀਆਂ ਿਵਚ ਿਤੱਬਤ ਨਾਮ ਦਾ ਇਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ.
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4. ਭਾਰਤ ਪਤੀ ਚੀਨ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਪਾਿਕਸਤਾਨ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ,
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ (ਲਗਭਗ 55 ਿਬਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਦਾ ਵੱਡਾ ਿਹੱਸਾ ਫੌਜ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਿਰਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕਹੇ ਸੰਕਟ ਤ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਅਤੇ
ਇਸਦਾ ਿਧਆਨ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਿਵਕਾਸ' ਤੇ ਕਦਰਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਿਤੱਬਤ ਹਮੇਸ਼ਾਂ
ਹੀ ਚੀਨ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੋਸਤ, ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਭਿਚੰਤਕ ਿਰਹਾ ਹੈ।
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5. ਅੱਜ, ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੰ ਬਰ ਇਕ ਅਤੇ ਸਭ ਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ. ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ
'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ, ਪਾਿਕਸਤਾਨ
ਨੈ ਿਤਕ ਅਤੇ ਆਰਿਥਕ ਤਾਕਤ ਪਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ
ਆਪਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਨਾਲ ਘੇਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਸਿਥਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਖੇਡ ਿਵਚ
ਚੀਨ ਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਤੱਬਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਕ-ਚੀਨ ਨੀਤੀ
ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਇਕ ਬਹਮਾਸਤਰ ਿਸੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਿਟਲਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਪਿਹਲਾਂ ਿਤੱਬਤ
ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਗਿਰਕਾਂ ਦਾ ਿਧਆਨ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਿਕ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ
ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਿਤੱਬਤ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਿਕਵ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤ ਿਦੱਲੀ
ਲਈ ਇਸ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਾਰਚ ਵੱਲ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹਾਂ।
ਇਸ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਮ ਸੜਕ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ' ਤੇ
ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ
ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਆੱਨਲਾਈਨ
ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਮ ਇਕ ਿਵਸ਼ਵਿਵਆਪੀ ਮੁਿਹੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ
ਹਾਂ ਿਜਸ ਦੇ ਤਿਹਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਿਕ ਉਹ
ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਟਾਂ ਿਵਚ ਵਨ-ਚਾਈਨਾ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ।

ਇਕ-ਚੀਨ ਨੀਤੀ

ਿਤੱਬਤ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲੇਖ, ਕਿਵਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਿਚੱਠੀਆਂ ਿਲਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੈਿਬਨਾਰਸ
ਦਾ ਪਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ; ਗਾਣੇ, ਡਾਂਸ, ਕਾਰਟੂਨ, ਸਲੋਗਨ ਆਿਦ ਬਣਾ ਸਕਦੇ
ਹੋ; ਤੁਸ ਬਲੌਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੋਸਟਾਂ ਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਿਵਚ ਇਸ ਪਭਾਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅੱਗੇ
ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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