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"eখােন ছাড়েত হেব সকল aিব াস
eখােন ংস হেব সকল ভীr হতা াস। "
- - দােnর িডভাiন কেমিডেত বিণত নরেকর pেবশdাের uৎকীণ পদাবলী, যা পরবতীেত মনীষী কাল
মাকস িবjােনর pেবশdাের খািদত কের রাখেত চেয়িছেলন আজীবন

uৎসগ
সারা িবে র aগিনত সংখ ালঘু যৗনpবৃিtর মাnষেদর মুিkসংgােম যারা িনভেয় আtত াগ কেরেছন,
তােদর পুেরাধা আেমিরকার gীনuiচ gােমর sানoয়াল iন- eর সংgামী মজdরেদর
eবং
বাংলােদেশ িবjান o বjািনক িচnার pসাের, মুkবুিdর চচা eবং মনেনর িবকােশ আtিনেবিদত
সকল লখক, িশlী, সািহিত ক, বুিdজীবী eবং সমাজকমীেদর uেdে
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ভূিমকা
সময় পাlাে । নতুন যুেগর সােথ তাল িমিলেয় পাlাে আমােদর সনাতন মন
মানিসকতা। খেস পড়েছ দীঘিদেনর নীিত নিতকতার কােলা চাদের ঢাকা মিলন
আবরণgেলা। ভে পড়েছ শতাbীর ঘুেন ধরা সমােজর pাচীন সামnতািntক মূল েবােধর
aচলায়তন। rটা হেয়িছেলা পি েম aেনক আেগi, eর ঢu eখন আছেড় পড়েত
r কেরেছ পূেবর uপkেলo। আমােদর পা বতী দশ ভারেত সmpিত নয়ািদিlর
হাiেকাট সমকািমতা aপরাধ নয় বেল রায় িদেয়েছ (জুলাi, ২০০৯) 1। ১৪৮ বছেরর
পুেরােনা ঔপিনেবিশক আiেন সমকািমতােক যভােব 'pকৃিতিবrd যৗনতা' িহেসেব গণ
কের িনিষd কের রাখা হেয়িছেলা - e রােয়র মধ িদেয় সিটর aবসান ঘটল।
সমকািমতা নামক যৗনpবৃিtিট ভারেতর মত দেশ pথম বােরর মত পল কান ধরেণর
আiনী sীকৃিত। িদিl হাiেকাট সমকািমতা িনিষd আiনেক বষম মূলক আখ া িদেয়েছ,
ss ভােব eেক মাnেষর ' মৗিলক aিধকােরর ল ন' বেল রায় িদেয়েছ।

িচtঃ িদlী হাiেকােটর ঐিতহািসক রােয়র পর সমকামী aিধকার কমীেদর ulাস ( সৗজn – িনuiয়ক
টাiমস)
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Indian Court Overturns Gay Sex Ban, The New York Times, July 2, 2009
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িনঃসেnেহ e eক ঐিতহািসক যাtা, ধু সমকামীেদর জn নয়, সািবকভােব
মানবািধকােরর জno। কৃিষ িবpব, িশl িবpেবর ধারাবািহকতায় যৗনতার িবpব
সূিচত হেয়িছল িবংশ শতাbীর মাঝামািঝ সমেয় – সi নবজাগরেণর য ঢu আজ
ভারেত eেস পেড়েছ, িকnt তার ছায়া বাংলােদেশ eখেনা তমনভােব দৃ মান নয়।
বাংলােদেশর সমকামী যৗনতা আজ eক aিনি ত সিnkেণ দঁািড়েয়। দেশর pধান
pগিতশীল রাজৈনিতক দলgেলা িকংবা সেচতন বুিdজীবী সমাজ নারী aিধকার, িহnd,
বৗd, ী ান িকংবা বড়েজার পাহািড় িকংবা আিদবাসীেদর aিধকােরর িবষেয় আজ
িকছুটা সেচতনতা দখােলo তারা eখেনা যৗনতার sাধীনতা িকংবা সমকামীেদর
aিধকার িনেয় eকদমi ভািবত নয়। pকাে
কান s ােসবী সংগঠনেকo দখা যায়
না is িট িনেয় কাজ করেত। বতমান রাজৈনিতক pিkেত তােদর জn e ধরেণর
আেnালন বা সেচতনতা তরীর pয়াস নয়া য ক সাধ , তা সহেজi anেময়।
সমকািমতা asীকৃত ধু নয়, aেনক জায়গায় আবার eিট শািsেযাগ aপরাধ। eখােন
সমকামীেদর হয় লুিকেয় থাকেত হয়, িকংবা aভ s হেত হয় ‘ kােসেটড গ’ হেয়
‘িববািহত’ জীবন যাপেন। তােদর aিধকার হয় পেদ পেদ লি ত। eর sেযাগ িনেয়
aেনক সময় খুব কােছর বnু- বাnব বা আtীয় sজনেদর কাছ থেক ঘেট আkমণ আর
নানা পেদর হনsা। ‘সনাতন বা ালী িকংবা ধমীয় সংsৃিত’র ধারক eবং বাহেকর দল
আর anিদেক ‘aপসংsৃিত’র িবrেd সদা- সা ার sেঘািষত aিভভাবকবৃn; কােরা
কাছ থেকi সমকামীরা িবndমাt সহাnভূিত pত াশা করেত পাের না। আসেল
সমকামীেদর pিত নিতবাচক দৃি ভি র eকটা বড় কারণ আমােদর িবjানমনsতার
aভাব। আর e কথা বেল দয়া িন pেয়াজন য – সব পুেরান সংsৃিতর মতi আমােদর
সংsৃিতরo aেনকটা জুেড়i িবছােনা আেছ ajতার পুr চাদর। আমােদর সংsৃিতেত
grভিk যমন pবল তমিন লk নীয় ‘মাn কের ধn হেয় যাবার’ anহীন pবণতা।
আমরা grজনেদর বh ব বহাের জীণ আদেশর বাণী আর aিভভাবকেদর শখােনা বুিল
তাতাপািখর মত আজীবন আuের যেত ভালবািস। আমােদর ভয় aেনক। সীমাহীন
sিবেরাধ আর বংশপরmরায় চেল আসা pথা মাn কের যাoয়ােকi আমােদর সমােজ
‘আদশ’ বেল িচিhত করা হয়। eর বাiের পা ফলেলi িবপদ। িকnt তারপরo কাuেক
না কাuেক তা ‘িবড়ােলর গলায় ঘ টা বঁাধার’ দািয়t কঁােধ তুেল িনেতi হেব। ei
বiেয়র মাধ েম pথম বােরর মত বাংলা ভাষাভাষীেদর জn ajতার চাদর সরােনার
pয়াস নয়া হেয়েছ, সবাধুিনক বjািনক তথ - pমাণ হািজর কের দখােনার চ া করা
হেয়েছ য, সমকািমতা কান িবকৃিত বা মেনােরাগ নয়, eিট যৗনতারi আেরকিট
sাভািবক pবৃিt। pাণীজগেত eখন পযn পেনরশ’র বশী pজািতেত িবjানীরা
সমকািমতার সnান পেয়েছন। তার আংিশক তািলকা e বiেয় িলিপবd হেয়েছ।
পাশাপািশ আমােদর সাংsৃিতক iিতহাস খুঁেজ দখােনা হেয়েছ সমকািমতােক যতi
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‘aপসংsৃিত’ িকংবা ‘পি মা িবকৃিত’ বেল িচিhত করা হাক না কন, eর pকাশ
pাচীনকাল থেকi আেছ আমােদর সংsৃিতেতo – aত n pবলভােবi।
e িদেক, বhিদন হেত চলেলা, জ ডার সেচতন pগিতশীল সমাজব বsায় সমকািমতােক
মেনােরাগ িকংবা িবকৃিত িহেসেব িচিhত করা হয় না। পি েমর আধুিনক িচিকৎসেকরা
eবং মেনািবjানীরা eখন সমকািমতােক eকিট sাভািবক যৗনpবৃিti মেন কেরন।
uেlখ , ১৯৭৩ সােলর ১৫ i িডেসmর American Psychiatric Association
িবjানসmত আেলাচনার মাধ েম eকমত হন য সমকািমতা কান নাংরা ব াপার নয়,
নয় কান মানিসক ব িধ। e হল যৗনতার sাভািবক pবৃিt। ১৯৭৫ সােল American
Psychological Association- o eকiরকম aধ ােদশ িদেয়িছেলা। তারপেরo য
সমকামীেদর জীবন ksমাsীণ হেয় গেছ বলা যােব না। আেমিরকার sুলgেলােত eকটু
মেয়লী গােছর ছেলেদর ‘ গ’ pিতপn কের আtহনেনর পেথ ঠেল দয়া হেয়েছ – e
ধরেনর বশ কেয়কিট ঘটনা সাmpিতক সমেয় পt- পিtকা eবং িমিডয়ার আেলায় uেঠ
eেসেছ। ধু সমকামী হবার কারেণi হত া করা হেয়েছ oয়াiেয়ািমং িব িবদ ালেয়র
ম াথু শফােডর মত মধাবী ছাtেক। আেমিরকায় eখেনা গ eবং লসিবয়ানরা
সামািজক sীকৃিত o আiনগত বধতার জn আেnালন করেছন, aংশ িনে ন ‘ গpাiড’ মােচ। তােদর আেnালেনর ফলrিতেত আেমিরকার বশ কেয়কিট রােজ
সমকামী িবেয় আজ sীকৃত। িbেটেনo িবগত টিন bয়ােরর সরকার কেয়ক বছর আেগ
pথম সমকামী যুগলেদর sীকৃিত িদেয়েছ। কানাডায় আজ সমকামী, rপাnরকামী,
uভকামী eবং uভিল মানেবরা সখানকার anাn নাগিরকেদর মতi সমান sিবধা
ভাগ কের থােক, eমনিক তােদর মধ কার িবেয়o ‘িসিভল ম ােরজ’ িহেসেব রাTীয়ভােব
sীকৃত। পি েম সমকামী- aিধকার আেnালেনর সাফল eখন unয়নশীল দশgেলার
oপর pভাব ফলেত r কেরেছ। eিশয়া, ল ািটন আেমিরকা o আি কার কেয়কিট
pধান দশo তােদর আiন সংsাের eিগেয় eেসেছ। চীেন আেগ মাo স তুংেয়র
আমেল মেন করা হেতা, সমকািমতা হে ‘পুঁিজবােদর িবকৃিত’। িকnt আিশর দশক থেক
তােদর সi দৃি ভি বদেল গেছ। নলসন ম ানেডলার নতৃেt সাuথ আি কায় বণবাদ
শষ হেয় যাoয়ার পর য নতুন সংিবধান হয় তােত ধু ধমi নয়, যৗনতা িবষেয় কােনা
বষম করা হেব না eমন ধারা সংেযািজত হয়। পািকsােনর মত রkণশীল রােTo
uভিল মানবেদর জn সমানািধকােরর আiন পাশ করা হেয়েছ2 । আমরা আশা করব,
যুেগর দাবীর সােথ তাল িমিলেয় বাংলােদশo eকটা সময় সমকািমতা eবং anাn
যৗনpবৃিtর pিত সিহ ু মেনাভাব গেড় uঠেব, eকটা সময় পের সংখ াগির ষঁাড়েদর
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Historic Decision: Pakistan’s Supreme Court Orders Equal Rights for Transgender Pakistanis, Dawn,
Wednesday, 15 Jul, 2009
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যাতাকেল িনয়ত িপ সংখ ালঘু যৗনpবৃিtর মাnষgেলার আiনী aিধকার sীকৃত হেব।
আর সজn দরকার আমােদর সবার িবjানমনs uদারৈনিতক দৃি ভি ।
e বiিটর pথম িদককার িকছু aংশ িসিরজ আকাের 3 মুkমনা (www.muktomona.com) eবং সচলায়তন bেগ (www.sachalayatan.com) pকােশর সময়
পাঠকেদর কাছ থেক uেlখেযাগ সাড়া পেয়িছ। স সময় বh পাঠক তােদর মূল বান
মতামত িদেয় ধারাবািহক িসিরজিটর মােনাnয়েন সহায়তা কেরেছন। িকছু kেt আমােক
িবতেকo জড়ােত হেয়েছ। বলা বাhল , স সমs িবতেকর ফলrিতেত য সমs নতুন
নতুন তেথ র সমnয় আমার বiেয় ঘেটেছ তার জno সংি
পাঠক eবং bগারেদর
কােছ আিম কৃতj। মুkমনা eবং সচলায়তেন pবnিট pকােশর আেগ i টারেনেট
সমকািমতার uপর বjািনক দৃি েকান থেক কান গঠনমূলক আেলাচনা সমৃd রসদ
বাংলায় িছেলা না। বh পাঠক আমােক iেমiল কের জািনেয়েছন য, িসিরজিট তােদর
সমকািমতা সmেn িচnাভাবনা আমূল বদেল িদেত সাহায কেরেছ। লখক িহেসেব
িনঃসেnেহ eিট আমার eক িবরাট pািp। ২০০৭ সােল সচলায়তন bেগ পাঠকেদর
ভােট ei িসিরজিট anতম বষেসরা লখা িহেসেব তািলকায় sান পেয়িছেলা। e ছাড়া
আেমিরকার িসিলকন ভ ািল থেক pকািশত মািসক পড়শী পিtকায় আমার িসিরেজর
িকছু aংশ pকািশত হেয়িছেলা 'সমকািমতা িক pকৃিতিবrd?' িশেরানােম। মুkমনার
anতম shৎ কানাডার aেটায়ায় বসবাসরত কালটন িব িবদ ালেয়র গিনেতর
eিমিরটাস aধ াপক eবং sেলখক ড. মীজান রহমান আমার পা ডুিলিপিট আgহ
িনেয় পেড়েছন eবং sিচিnত মতামত িদেয়েছন। তঁার aত n তথ বhল মতামত
' িবকৃিত না pকৃিত'
িশেরানােমর বiেয়র শেষ anভুk হেয়েছ। কেনল
িব িবদ ালেয় সমাজিবjােন িপeiচিডরত িsgা আলী িনেজর anভূিত pকাশ কের
eকিট ব িkগত মতামত িদেয়েছন। িsgার লখািটo তার anমিত িনেয় gেn
সিnেবিশত হেয়েছ। ািরডা আnজািতক িব িবদ ালেয়র aধ াপক iরিতশাদ আহমদ
পা ডুিলিপিট আেদ াপাn পাঠ কের বশ িকছু grtপূণ পরামশ িদেয়েছন, যা
পা ডুিলিপিটর মােনাnয়েন জারােলা ভূিমকা রেখেছ। siেডন িনবাসী মুkমনা সদs
eবং মানবািধকারকমী মাহবুব সাঈদ সমকািমতার uপর বশ িকছু কস sািড সংgহ
কের ei বiেয়র জn িদেয়েছন। বiিটর শষ পযােয় eেস আলী iশিতয়ােকর সাহায
eবং সহেযািগতা আমােক দাrণভােব uপকৃত কেরেছ। eেদর সকেলর কােছ আিম ঋণী।
আমার জীবনসি নী বnা (িযিন িনেজo eকজন জনিpয় িবjান লখক) তার শত
ব sতার মেধ o পা ডুিলিপর pিতিট aধ ায় পেড় তার sিচিnত মতামত িদেয়েছন।
সমকািমতা ( সমেpম) িক pকৃিতিবrd? ১ম, ২য়, ৩য় eবং চতুথ পব;
সচলায়তন।
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aিভিজৎ রায়; মুkমনা eবং

ভূিমকা

সমকািমতা – aিভিজৎ রায়

dsর / মুkমনা

যখােন যখােন পছn হয়িন সসমs জায়গায় sুল িশিkকােদর মতi লাল কািল িদেয়
দািগেয় সংেশাধেন বাধ কেরেছন। তার মতামত আমার পা ডুিলিপ পিরমাজেন
uেlখেযাগ ভূিমকা রেখেছ - তা বলাi বাhল । pুফ রীডার িহেসেব a ন আচােয র
aবদান সত i আমােক িবিsত কেরেছ। জ ডার িবষয়ক তার বশ িকছু grtপূণ
সংেশাধনী আমার পা ডুিলিপর ধু ীবৃিdi কেরিন, আমার িনেজর মানসজগৎেকo ঋd
কেরেছ পুেরামাtায়। সব সাচী হাজরার চমৎকার p দিট বiিটেক িদেয়েছ নতুন মাtা।
সবেশেষ dsেরর আহেমdর রশীেদর pরণা eবং তাগাদা ছাড়া e বi আেলার মুখ
দখেতা না কখেনাi। কােজi ei বi পাঠকেদর ভাল লাগেল সi কৃিতেtর
িসংহভাগi বাংলােদেশর ei তrণ eবং uদ মী pকাশেকর pাপ ।

আিম মেন কির আমার e বiিট বাংলােদেশ িবjানমনs uদারৈনিতক দৃি ভি
তুলেত আর e িবষেয় সেচতনতা বৃিdেত সহায়ক ভুিমকা পালন করেব।

গেড়

