Mezníky v tibetské historii
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S vizí Velkého Tibetu vystoupil 27.8.2009
předseda exilové vlády prof. Samdhong-rinpočhe.
Základní myšlenkou je sjednocení veškerého
tibetsky mluvícího obyvatelstva na území ČLR
do jednoho útvaru.

• do úřadu uveden 17.11.1950
• po nepokojích 1959 prchá z Tibetu do Indie
• 1946 prohlášen Čínou za zrádce,
v Tibetu zbaven všech svých funkcí
• 11.12.1989 obdržel Nobelovu cenu za mír
• postupně ustoupil z požadavků samostatnosti
Tibetu a souhlasil by i s pouhou tibetskou
samosprávou
• žádá dodržování základních lidských práv
a svobod pro tibetský lid ze strany ČLR
• podniká návštěvy na pozvání významných státníků

Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/China_Tibet.svg

Tibet je provincie, která leží na jihozápadě Čínské lidové republiky a zabírá
přibližně jednu osminu její rozlohy. Tibeťané žijí jak na území samotného
Tibetu, tak i v sousedních provinciích. Celková plocha v Číně, na které
Tibeťané žijí, už tvoří zhruba 25 % celkové rozlohy státu. Dalajlamova exilová
vláda udává, že tibetsky mluví cca 6 milionů obyvatel (2,5 mil. v samotném
Tibetu 2,4 mil., v sousedních provinciích, tisíce emigrantů).
Tibetská kultura se vyvíjela za neustálého působení kultury čínské a indické a
vykrystalizovala ve směs jedinečných zvyků a tradic. Veškeré jednání a život
Tibeťanů je významně ovlivněn tamějším náboženstvím.
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Zdroj: http://www.reiki-oasa.cz/dalajlama/

Náměstí Nebeského klidu

Hlavní město Lhasa
Vizme Tibet také jako:
• střet tradiční kultury a procesu globalizace
• strategickou lokalitu mezi Ruskem, ČLR a Indií
• významný zdroj nerostného bohatství
• prostor, kam se mohou stěhovat přelidnění Číňané
Zdroj: http://img.ihned.cz/attachment.php/520/21585520/9z4JtGBHrcqTfPMpWn57Ki2QF80LSoA6/985878901_0603MDF17296_550x367_.jpg
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