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ফ্রেন্ডশিপ ওয়াক - ২০তম বর্ষ পশূতষ 

‘ককাতা ররইন া প্রাইড ওয়াক’-এর ২০তম  ার্িকী উদযাপন 

২রা জলুাই, ১৯৯৯, ১৫ জনর একটি দ ১৯৬৯-র ২৯রল জুন ঘটা রটানওয়া প্রর্ত াদ র্দ  স্মরণ 
রকাকাতায় একটি পদযাত্রা করন। এটাই ভারত তথা দর্িন এর্লয়ার এর্জর্ টি+  া কুইয়ার 
ম্প্রদায়র  িপ্রথম পদযাত্রা, এ ং পর তীকা ভারতর নানা লর শুরু ত থাকা কুইয়ার প্রাইড 
পদযাত্রাগুর্র এটাই র্ি ূচনা। এক ময়র এককাীন একটি উদযাগ আজ ভারতজুে র্ র্ভন্ন প্রাে 
শ্রার্িক জনমাগম এক আদান পর্রণত। 

পটভূবি: ১৯৯৯-র রেব্রুয়ারী রত ায়দরা াদ অনরু্িত 'ইয়ার্রয়াণ৯৯' কনোরে কুইয়ার কমী ওয়াই 
খান কুইয়ার প্রাইড আয়াজনর িারণা আাচনা করন। প্রাথর্মকভা  এই পদযাত্রা আয়াজনর উেলয 
র্ি কুইয়ার ম্প্রদায়র অর্িের দলৄযমানতা ততরী করা। রাজনর্তকভা  এই উেযাগক এক র্ির্ত 
প্রয়া র্া  তু িরত নামকরণ য় 'রেন্ডর্লপ ওয়াক '৯৯'। ঘটনাচক্রে এই পদযাত্রা অনুষ্ঠিত য় 
যখন দদল ১৯৮৯-৯৯ এ 'ফায়ার' চষ্ঠিত্র ষ্ঠবতক্রকে  মলগু, যা দদলবযপী মক্রেমী আক্রদানক্রক আক্ররা 
েকাক্রলয ষ্ঠনক্রয় আক্র। ১৯৯৯ া মক্রেমী আক্রদাক্রনর আক্ররা একটি উক্রেখক্রযাগয ুচনার াক্ষী - 
'াক্রফা' - পূবেভারক্রতর দষ্ঠবয়ান, বাইক্রক্সয়ুা মষ্ঠা এবং রুপান্তরকামী পুরুক্রদর ংগঠক্রনর শুরু। 

'ফ্রেন্ডবশপ ওয়াক '৯৯' র্ি অর্তািারন এক প্রয়া, যা আজকর আয়ার্জত পদযাত্রাগুর্র মত  ণিাঢয 
 া অর্তরর্িত র্ি না এক ারই। ওই পদযাত্রায় অংশ্রগ্রনকারীী্রা কুইয়ার অর্িে ংক্রাে একটি রাগা 
ম্বর্ত দু টিলাটি  পরর্িন। ১৫ দযর ওই দ রর্দন ককাতার র্ র্ভন্ন মান ার্িকার কমী, 
আইনজী ী, র্চর্কৎক, নাগর্রক ংগঠন, পর্িম ঙ্গ মান ার্িকার কর্মলন, পর্িম ঙ্গ রাজয এইড 
প্রর্তরাি এ ং র্নয়ন্ত্রণ র্মর্তর মতা ংস্থাগুর্র াথ ংযাগ স্থাপন কর মপ্রমীদর দ্বারা প্রর্তর্দন 
অর্জি ত দলৃযমান এ ং অদলৃয র্নযিাতনর র্ য় চতনতা ততরী করন। 

কুবি িছর পরর: 'রেন্ডর্লপ ওয়াক ৯৯' মাত্র ১৫ জন  যর্ির (অর্িকাংল মপ্রমী এ ং মথিক পুরু) 
যাগ ূচনা ও ভারতর মপ্রমী আদান এর প্রভা  র্ি ুদরূপ্রারী। ২০০৩ া ককাতায় 
প্রাইড ওয়াক-এর পূনরুদযাপন য়, এ ং ২০০৮ রথক অনযানয লরও ররইন া প্রাইড ওয়াক শুরু 
য়। এই উক্রদযাক্রগর েথম কক্রয়ক বছর বহু মপ্রমী আদানর কমীদর র্ র্ভন্ন লর/এাকায় মপ্রমী 
মর্িত দ ংগঠিত করত উৎার্ত কর। আজ র্ের তাকা অনভু  করা যায় রয ‘রেন্ডর্লপ 
ওয়াক’ মপ্রম ংক্রাে আাচনার উদ্ঘাটন এক অনস্বীকাযি ভূর্মকা পান করর্ি। আগামী ২৯ এ ং 
৩০রল জনু, ২০১৯, ককাতা এ ং লরতীত আয়ার্জত নানা অনিুানর মািযম উদযার্পত ত 
চি এর ২০  ির পূর্তি  উৎ । 

া ১৯৯৯ রথক দীঘি পথ চার পর মপ্রমী/কুইয়ারদর মান অর্িকার আজও  িাতভা  ুর্নর্িত 
নয়। আজ ৩৭৭ িারার মূেদর পরও অনর্ভপ্রত তকমা এ ং রভদাভদর র্নযিাতন আজও  া। 
রকন্দ্রীয় রকারর রূপােরকামী আর্িকার ংক্রাে র্  পালর পর্রকল্পনা এ ং তার ভারতর ংর্ িান 
ও ২০১৪-র ুর্প্রম রকাটি র নাা র্নদিলনামার াথ দ্বন্দ্ব এমন নানা উদ্বগর মিয একটি র্ য়মাত্র 
যার প্রর্তরাি ংগঠন প্রয়াজন। 

উৎ  উদযাপন ার্ম য় এই র্ য়গুর্ক জনমি আাচয কর রতাার; উেীর্পত করার, 
একাত্মীকরন এ ং প্রর্তরাি গে রতাার এই মাযি আপনাকও রই আমন্ত্রণ। 

আররা তথ্য জানরত: রদখুন friendshipwalk20.wordpress.com  া ইমই করুন 
vartablog@gmail.com. 


