
       উতরবেঙর রাভা জনজািতর উপর পুিলশী আকমেণর পিতবাদ করন!
আিদবাসী-     অরণযবাসীেদর গণতািনক আেনালেনর পােশ দঁাড়ান! 

বনু

আিদবাসী-     অরণযবাসীেদর সবরভারতীয় সংগঠন রাষীয় বন-   জন শমজীবী মেঞর(National Forum of 
Forest  People  and  Forest  Workers—NFFPFW)      উতরবঙ আঞিলক সিমিতর পক েথেক 
আপনার/    আপনােদর কােছ এই আেবদন।

        গত এক দশেকরও েবশী সময় ধের আমােদর সংগঠন আিদবাসী-     অরণযবাসী মানুেষর মেধয কাজ করেছ।
উ        তরবেঙ পবরত এবং সমতেলর িবিভন বনবিসেত বসবাসরত আিদবাসী-   বনবাসী মানুষ বাসজিম-

           কৃিষজিমর মািলকানা অিধকার সহ অরেণযর অিধকােরর িবিভন দাবীেত েয দীঘরেময়াদী আেনালন গেড় 
েতােলন,    তা আমােদর সংগঠেনর উেদযােগই       । উতরবঙ সহ েদেশর সবরত েয গণ-   আেনালন গেড় ওেঠ, 

  তার ফেল ২০০৬-       এর িডেসমের ঐিতহািসক বনািধকার আইনিট পাশ হয়     । েসই সময় েথেক আজ 
  পযরন উতরবেঙর আিদবাসী-       অরণযবাসীরা এই আইেনর যথাযথ রপায়েণর দাবী তুেল,   শািনপনূর এবং 

   গণতািনক আেনালন চািলেয় েগেছন,        আইন রপায়েণ যেথচ সরকারী েবিনয়ম িনেয়ও পিতবাদ 
 তীবতর হেয়েছ।

            এই আেনালেনর অংশ িহসােব এবং বনািধকার আইেনর ৫ নং ধারা অনু্্যায়ী উতরবেঙর িবিভন 
 এলাকায় আিদবাসী-    অরণযবাসী িনেজেদর এলাকায় গাম-     সভা বািনেয় এক গণ বন-  পিরচালন বযবসা 

   চালু করার উেদযাগ েনন        ।িবেশষত জলপাইগিড় েজলার িচলাপাতা বনাঞেলর আিদ অিধবাসী রাভা 
            জনজািতর মানুষ এলাকার বনাঞেল বনলুঠ এবং দবৃুরতেদর যেথচ পেবশ রখেত েয বযবসা ইতযািদ 

      েনন তা সরকারী বনিবভােগর এবং সানীয় কাঠ-     মািফয়ােদর কােছ িবপদসংেকত িহসােব যায়  । ২০০৮-
     এর ১১ই নেভমর সংগঠেনর বতর মান সহ-       আহায়ক আিলপরুদয়ুার কেলেজর পথম বেষরর ছাত সুনর 
        িসং রাভা ও অনযানযরা সানীয় গনােদর দারা আকান হন       । এর পর েথেকই সুনর ও সংগঠেনর 

        অনযানয কমরীেদর নানা ভােব ভয় েদখােনা হেত থােক।

   এতদসেতও িচলাপাতা এলাকায় বন-    আেনালন কমশ তীবতর হয়,    এবং গামবাসীরা বনিবভােদর 
জঙল-    কাটাই বন কের েদন  ।

 িচরকাল পােয়র-তলা-          থাকা রাভা বনবিসবাসীেদর এই উথান বনিবভােগর সােহবেদর সহয হয় িন। 
২০১০-   এর ৮ই এিপল,          মধযরােত আিলপরুদয়ুার থানার পিুলশ কুরমাই বনবিসেত ঢুেক সুনর িসং-এর 

  বািড়েত হানা েদয়     । েকােনা কারণ না েদিখেয়,          তঁার িবরেদ িক অিভেযাগ তা না বেল তঁােক েটেন 
   িহঁচেড় গািড়েত েতালা হয়        । সুনেরর েচঁচােমিচেত এলাকার েলাক জড় হেয় যায়,   এবং পিুলশ সুনরেক 

  িনেয় েযেত পােরনা      । সুনরেক পিুলশ ধরেত এেসিছেলা ২০০৮-    এর ১১ই নেভমেরর ঘটনায়,  েয 
বযিক/        বযিকবগর সুনরেক েবপেরায়া মারেধার কের তােদরই অিভেযােগর িভিতেত(   েকস নং ৫০৪/০৮--

 ধারা ৩৪১,৩২৩,৫০৬)          । এই েকেস আিলপরুদয়ুার এসিডেজএম আদালত েথেক সুনেরর জািমন হেয় 
    যায়।পরবতর ীকােল আিলপরুদয়ুার থানার পিুলশ সুনেরর(       েসই সেঙ সুনেরর বাবা মণীন রাভা ও 

 অনযানয গামবাসী,   যােদর নাম েনই)    িবরেদ েগপার আটকােনার েচষা,    পিুলেশর কােজ বাধাদান ইতযািদ 
     অিভেযােগ আবার নতুন মামলা দােয়র কের(   েকস নং ১০৪/   ১০ তািরখ ৮/৪/১০--ধারা 

১৪৩,১৮৬,৩৫৩,৫০৬)  ।        ২৪েশ এিপল িবেকেল আিলপরুদয়ুার থানার আইিস আবার সুনেরর 
 বািড়েত েঢােকন,     সুনর ধরা না িদেল      গােম িসআরিপ নামােনার হমিক েদওয়া হয়,আিলপরুদয়ুােরর 

   এসিডিপও আমােদর সংগঠনেক জানান,তঁারা(পিুলশ)    সুনরেক ধরেত বদপিরকর,  এটা পিুলেশর 
 সমােনর পশ,        সুনরেক তঁারা অনত পঁাচ বছর েজল খাটােবন,    েদেখ েনেবন ইতযািদ,পিুলশেক 

‘ ’      চযােলঞ করার ফল তােক বুিঝেয় েদওয়া হেব।



  কমশ েদখা যায়,           সুনর ছাড়াও সংগঠেনর আেরা নানান েনতৃসানীয় রাভা কমরীর িবরেদ নানান িমথযা 
মাম    লা কের রাখা হেয়েছ।   ১১ই নেভমর ২০০৮-এ,        সুনেরর উপর হামলার িঠক আেগ েকাদাল বিস 

    গামসভার পক েথেক জংঙেল েব-     আইনী পেবেশর অিভেযােগ একিট বািল-  ভিতর টাকেক(  টািকর কােছ 
         বনিবভােগর টানিসট পাস বা অনয েকােনা ৈবধ কাগজপত িছেলা না)   আটকােনা হয়,  যার মািলক 

 অিনল কািজর,      েয সয়ং পরবতর ী হামলার েনতৃত েদয়      ‘ ’। এই টাক আটকােনার ঘটনািটেক অপরাধ  
         বািনেয় েকাদাল বিসর অজয় রাভা ও শযামল রাভার নােম জািমন-     অেযাগয ধারা সহ একািধক ধারায় 
  মামলা আনা হেয়েছ(  েকস নং--২১৪/০৮--  ধারা ৩৪১,৩৫৩,৫০৬)  । ২০০৯-    এর আর একিট ঘটনায় 

   আনু বিসর কানাই রাভা,             রিব রাভা এবং কািজব রাভার নােম ওই রকমই এক মামলা দােয়র করা 
হেয়েছ(  েকস নং--৫১৮/   ০৮ ধারা ৩৪১,৩৫৩,৩৭৯,৩৪৯)   ‘ ’     । এঁেদর অপরাধ িক তা এখেনা েবাঝা 

            যােচ না। এছাড়াও আেরা মামলা থাকেত পাের। পিুলশ এবং বনিবভাগ েযেহতু বনািধকার আইন 
      ‘ ’    অনুযায়ী কৃত গামসভার েয েকান কাজেকই অপরাধ বািনেয় েফলেত পাের,    এ জাতীয় অগিন 

  মামলা থাকাই সমব                 ।

 পশ এই,   পিুলেশর কাজ িক?         দািয়তশীল সমাজকমরীেদর িবরেদ িবনা কারেণ িমথযা মামলা সাজােনা, 
  তঁােদর নানাভােব শাসােনা,   উতযক করা?  আিদবাসী-   অরণযবাসীেদর আকমণ করা,   তঁােদর গণতািনক 

 অিধকার হনন?        দীঘরিদেনর বঞনার পর যখন অবেশেষ অরেণযর অিধকার আইনসীকৃত,   তা েজার কের, 
  সনাস সৃিষ কের,  অসীকার করা?      

        িচলাপাতার পােশর বকা এলাকায় বনিবভােগর কমরীেদর েবপেরায়া এবং েব-    আইনী এেকর পর এক 
  রাভা মারা েগেছন        । গত কেয়ক বছর ধের এই হতযাকান চলেছ,     জঙল বঁাচােনার জনয নািক এই 

 হতযাকান জররী            । িচলাপাতায় যখন সানীয় রাভা মানুষ অভূতপবূর উেদযাগ িনেয় জঙল বঁাচােনার েচষা 
করেছন,     তঁােদর উপর পিুলশী হামলা চলেছ     । এই আকমণ কার সােথর?

    উতরবেঙর জঙেলর পকৃত মািলকেদর অনযতম,       এই এলাকার আিদ অিধবাসী রাভা জনজািতর উপর, 
       দীঘরিদন ধের েশািষত ও বিঞত িনরীহ বনবিসবাসীেদর উপর,     গণতািনক আেনালেনর উপর এই 

         সুপিরকিলত পিুলিশ আকমেণর িবরেদ আমােদর সংগঠন দীঘরেময়ািদ আেনালেন েযেত চায়  । হাজার 
পেরাচনা       সেতও এই আেনালন গণতািনক ও শািনপণূর থাকেব।

   এই আেনালেন আমরা আপনার/    আপনােদর সিকয় সহেযািগতা চাইিছ।

ধনযবাদােন

 লালিসং ভুেজল
  সুনর িসং রাভা

আহায়ক
            

 রাষীয় বন-   জন শমজীবী মঞ
  উতরবঙ আঞিলক সিমিত


