
Pavitri Manjhi بافيتري مانجهي
مدافعة عن حقوق اإلنسان، الهند

تعرضت للمضايقات بسبب
تصديها للشركات الكبرى 
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تناضل بافيتري مانجهي من أجل حق السكان 
األصليين في أراضيهم. فهي جزء من مجتمع 

أديفاسي للسكان األصليين الذين يتعرضون لخطر 
الطرد من أراضيهم إلفساح المجال إلنشاء محطتي 

توليد كهرباء. فهم معرضون لفقدان مزارعهم ومصادر 
رزقهم؛ ولذا فهي تقود الدفاع عن حقوقهم. 

يقول القرويون إنهم أجبروا على بيع أراضيهم من 
قبل وكالء يمثلون شركتين خاصتين. ولم يتقاض 

العديد منهم ثمن األراضي بشكل كاٍف. وباعتبارها 
زعيمة قروية، فقد جمعت بافيتري الناس معًا لرفع 

ما يقرب من 100 شكوى رسمية. ولذلك فهي تواجه 
التهديد المستمر.

بافيتري مانجهي
مدافعة عن حقوق اإلنسان

الهند

ذون" المحليون مراًرا  وضغط عليها "الرجال المتنفِّ
وتكراًرا لسحب جميع الشكاوى. وحضروا إلى منزلها 
وأخبروها: بأنه "كل من ساعدك في رفع الشكاوى 
هم غرباء. ولن يتمكنوا من إنقاذك، وسنعمل على 
إسكاتهم". ثم عاد الرجال في األيام التالية ليوّجهوا 

لها المزيد من التهديدات. وقد أبلغت بافيتري 
الشرطة بما تلقته من تهديدات، إال أن الشرطة لم 

تفعل شيئًا يذكر.

فطيلة عقود، تم إجبار األديفاسيين / األديفاسيس 
على ترك أراضيهم، وانتهكت حقوقهم إلفساح 

المجال أمام تطوير المشاريع التجارية. لكن بافيتري لن 
تبرح المكان؛ فهي مصممة على مساعدة مجتمعها 

في التصدي للمشاريع التجارية الكبرى، وحماية 
أراضي أجدادها.

 طالبوا الهند بتوفير الحماية لبافيتري من 
المضايقات اآلن!
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 اكتبوا إلى مدير عام 
الشرطة 

 تضامنوا مع 
بافيتري

طالبوه بتوفير األمن الالزم لحمايتها من المزيد من التهديدات والمضايقات 
والترهيب، حتى تتمكن من مواصلة النضال من أجل حقوق األديفاسيس.

Director General of Police, Chhattisgarh
 Police Headquarters, Naya Raipur

Chhattisgarh
India – 492001

Email: ps.dgp-cg@gov.in
Facebook: www.facebook.com/chhattisgarh.police

Twitter: @CG_Police

أرسلوا رسائل تعبر عن تضامنكم معها ودعمكم لشجاعتها في مواجهة 
المضايقات المتواصلة. 

Pavitri Manjhi Ji
c/o Sri. Degree Prasad Chouhan,

Convenor, Adivasi Dalit Mazdoor Kisan Sangharsh
 Near Lata Sadan, Puri Bagicha, Madhuban Para,

 Raigarh, District Raigarh, Chhattisgarh, India – 496001.

Email: chouhandprasad@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/chouhan.dprasad

Twitter: @ChouhanDPrasad


