
ఐదు �ర�లు ఎందుకు �రత�శం తన వ� - ��  �ల� రదు�   ����:

ఎ���� 20 ఇం�య� ఆ�� జ�ను�  గత ఏ�� ��
గ��� ����  అమరుల��� �� �ర�యులు
�ళ�� ఎక�డ ఉ��� ��� �  కూ�
కను��క��రు ఇం� అర�ం�� �షయం ఏంటం� ఈ
��య �.�.ఎ. ��కులు జ�ను� � అ� కూ� రం�
ఎందుకు చం��.��మం��  ��దు ఎందుకు ��
�రంతరం� తన  దూకుడు వ�వ�రం� �రత�శ
స�హదు�  అ�నటువం� లడ�, ����,
అరు�చల����., గత ఐదు ద��� లు�  తన
అ�క�మణ� వ�వహ��� ం�.

ఇం� ���� �� - ఇం�య� స�హదు�  �డవ ��  
 సం��ష�తలు �లు���� అం�, �రత�శ ప�జలు ���
�క� సమస�� తప��స�� అర�ం�సు���.
�రత�శం  �క� స�హదు�  ���� సుర�త�తుం�
ఎ��డం� ��� �క� సమస� ఎ��డు ప���రం
అ�తుం� అ��డు ఈ �షయం �రత�శ ప�భుత�ం
మ�యు ప�జలు �� చక�� అర�ం�సు���.

ఈ ��� ��� �ను ��� కలవ�� ప�జలను ఆ���
��ష� �ద  సంతకం �యమ� మ�యు �రత�శ
ప�భు���� వ� �� �ల� రదు�  ��ల�
అభ����� ను.ఈ  ప��రం ���  ప�పంచ సమఉద�మం, 
 ప�భు���� �రుతూ వ� �� �ల� స�కృతం
జరుగుతుం�.

ఒక �లు నడక ��� �రకు
12�బ�వ� నుం� 10���

ఈ నడక గూ�� :

�రు �� �ంత దూరం న��   సం�����  మన
�క�  ఉ��శ�ం� వ�క�పరచం�. � �క� ప��కలు,
క���లు, ఉత��లు,ప�సం�లు, ���రు�   ప��రం 
 �య�చు�.�ం�క �ధ��ల ��� ��� సమస�
మ�యు ���  �క� ఉ��శ�ం.

దయ�� �ష� ���� ఈ ��� ��� లను �ర��
స�యం �యం�

#WalkaMileforTibet 
#RepealOneChinaPolicy 
#StopAppeasingPRC

�రు ఏ  �ధం� స�యపడగలరు? 

ఈ  �సం �డు�న ఒక�  మ��  నడక  �  �టు
������ మ�యు కమూ���ష� సంబం�ం�న ఇద�రు 
 �బ�ం� � 500���టరు�  �ర ప��ణం  �యడం
జరుగుతుం�. ఇ� ధర��ల ��చ� ప��� 12�బ�వ� 21
(��� - ��� నూతన�ర��� )నుం�  �ద�
10��� 21(��ట� ��య �రుగు�టు �� - ఏ
��  ఐ�  ల�ల  ��� ��ట� �రులు ���
అ�క�మణకు గు�  ���  భూ�గం ఆక��ం�న
��యులు � �రుగు�టు  ��న �� 1959� )��� �  
ము�యడం జరుగుతుం�. 

��� �ర�ం  ఇ�  ఉండ�తుం�:
ధర��ల - కం��  - ఊన - ��� - పఞ�కుల - చం�గ�
- అం�� - క��� - ��ప� - ��� .

ఎందుకు? 

� ��ష� � సంతకం
�య��� ఈ కూ�ఆ�
�� ను ��� �యం�

� ��గ�� త��
�య��� ఈ QR
�� ను ��� �యం�

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

��� ంతపరం� చూ�� ఏ ఒక� �శం ఐ� �ర��మ అ��రం అణగ�క�కూడదు,
ప���కం� అ� అ�క�మణ కు గు�న �జ�ం అ��.వ� ��  �ల� ఆ�దన 
 ��యులు అక�మం�  ఆక��ం�న  ���లు అం�  ���, ఈ�� తు���� �,
మంచు��, ద�ణ మం��� మ�యు ��న�ను ఆ��ం�నటు�  అం�క�ం�
గు��ం�న�� .�రత�శం మ�యు �ర�యులు ఆంగ� ప��లన� ఎం�
�ధప�� రు.��కం� �రత�శం మ�యు ప�జలు ఎన�డూ ఇం�క ���� ఆ�దం
మ�యు గు��ం� అక�మం� ఆ�నం ��� తగు గు��ం� ఇవ�కూడదు ప�పంచం�  ఏ
�శం ఇ�� స�.

�� ప���� కూ� తన ఉ���  తన హకు�� �రత�శం �క� స�హదు�
అ�నటువం� అరు�చల����,లడ��   ���  ��లు, ��చ�  ప���, ఉత��ఖం�  
మ�యు ���ం తన� అ� అంటుం�.ప���� ���� సమస� �రత����
అణగ�క���� యూ య� � �వ���� ం�.మ�యు �రంతరం ���� � కు
సహ�రం ఇసూ�  తన ప�క�� నుంటూ అంత�� �యం� �రూ��� ం�.ఎందుకం� ��
ఎ��డు కూ�ను వ� - ఇం�� �ల� ఆ��ంచ�� మ� �రత�శం  ఎందుకు
వ� �� �ల� � కటు� బ� ఉం��.

1947� ఎ���� �రత���� ��తంత�ం వ��ం� ��� కూ� స�ంతంత�
�శ�.1950� ��  �జ�ం ��� �ద �� �యడం జ��ం�.1954� �రత�శం
��� �� � �గం అ� గు��ం�ం�.ఇ� �ర�న ���క �జ�య
త��దం.ఎ���� ��� స�తంత�ం� ఉం� ఎ��డు అ� ఇం�� మ�యు ��
మధ� బఫ� ���  ఉం��.�� �� �రుగు �జ�ం అవడం� ఇ��డు �రత�శం
��� ��� �బ�ష� ఆ�� అ�క�మణలకు �రంతరం గు� అ�తుం�.��� � మ�యు
గ��� �త�సంఘటనలు � ���.వ� �� �ల� రదు�  వళ� �రత�శ ���క
�జ�య ర�ణ బలపడుతుం�, ఎందుకం� ఏద�� �� ఇం�� స�హదు�  ఉం�
అ� ��� �దనడం జరుగుతుం� మ�యు ఇం� ��� స�హదు� � సహక�ం�
మ�యు గు��ం�నటు� � గు��సు� ం�, ఎందుకం� అ� ఎ��డు  కూ� ప��ంతత మ�యు
�ంతం� ఉంటుం�.��� ఎ��డు కూ� ఇం�� � ��హ మ�యు సత�ంబందం �
ఉంటుం�, �� ల �కుం�.

�� �క� ఈ దు�గత చర� వల� మ�యు చురు�న సహ�రం వల� �రత�శం �ద�
�త�ం� ���క బ��ట�ను ��ట� గు�ం� 2021 � 5.5��య� డల�రు�  ���ంచడం
జ��ం�.స�హదు� ల� ఈ ���ం� �కుం� �రత�శం ఈ �ధు�� ���వృ��� ఖరు�
�యడం జరుగుతుం�.

�రత���� �� ప�ధమ మ�యు అ� బలవంత�న శతు� �.ఇ� చురుకు�
�రత���� అ��రత�ం బ�రం�  స�హదు� లు �ద ��  ��� మ�యు ���� � కు
రహస� వసు� సహ�రం ��� �ర� ను అణ��సు� ం�.�� ���ం� ఆ� �ర�� మ�యు
�� ఇ����� ��� చుటు� ముట��� య���� ం�.ఇం�� ��ను ఓ�ం�లం�
తను కూ� బ����� �� ప���ం��.అ�� వ� �� �ల� � �రస��ం� ���
�క� ��తం����� గు��ం��.
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