
সমকািমতা সmিকত িকছু ব িkগত মতামত 

িsgা আলী 
সমকািমতার মেতা eকটা sষকাতর িবষয় িনেয়  িলখেত বেস ভাবিছলাম কাথা থেক r করেবা।  
আজেকর পৃিথবীেত সমকািমতার ব াপারটা আর লুেকাচুিরর পযােয় নi।  Gay Pride Day eখন আর ধু 
সমকামীেদর aিধকার আর গৗরব বহন কের না aেনেকর জন i eটার aথ আরo  ব াপক িবsৃিত লাভ 
কেরেছ।  eটােক সামিgক মানবািধকােরর eকটা aংশ িহেসেবo দখা হয়।   িকnt ei লখাটা সরকম 
কান নব িkক দৃি েকাণ থেক নয়,  ei লখাটা িলখিছ dটা কারেণ।  pথমত, আিম e পয n কান 
লখা পিড়িন যখােন কান গ বা লসিবয়ান ক  খুব কাছ থেক দখার (আিম ভােলা পিরচয় iত ািদ 
বুঝািc না) aিভjতা আেছ, আর িdতীয়ত আমার িকছু পিরিচতেদর মেত কান মেয় লখেকরা সাধারণত 
ei ধরেনর আেলাচনায় aংশ নয় না।    

আমার খুব কােছর eকজন সমকামী।  বাংলােদেশ বড় হoয়ার কারেণi হাক বা য কারেণi হাক আমার 
িনেজেরা খুব ভােলা মেতাi homophobia  িছেলা - eটােক asাভািবক eবং aন ায় ভাবতাম।   আিম 
আসেল eখন িনেজেক খুব ভাগ বান মেন কির। যখন pথম জানেত পাির য আমার খুব িpয় eকটা মানুষ 
সমকামী,  আিম বাধ  হi িনেজর ভতেরর ছাট থেক মেন নoয়া মূল েবাধgেলার মুেখামুিখ হেত।  eটা 
যিদ দূেরর কu হেতা তাহেল আিমo হয়েতা ব াপারটা   আেরা বhিদন oরকম ভােবi দখতাম।  িকnt 
তখন সব social norm  বা  tabooর  চাiেত বড় িছেলা তােক  eবং   িজিনষটােক বাঝার চ া করা।  
সমকামীেদর সারাজীবনi সমােজর সােথ যুd কের যেত হয় িকnt তােদর pথম  বড় যুd িনেজেদর সােথ।  
িনেজর কােছ sীকার  কের নয়া য স aন েদর মেতা ‘sাভািবক’ না, স eমন eকটা িকছু যটােক  ঘৃণার 
দৃি েত দখা হয়,    তার eমন eকটা ‘িবেশষt’ আেছ য কথা জানেত পারেল তার সব িpয় মানুষgেলা 
তােক ছেড় চেল যেত পাের - eটা িক পিরমাণ aসহণীয় কে র হেত পাের তা হয়েতা আমরা যারা কখেনা 
eরকম ‘সব হারাবার’ ভয় eর মুেখামুিখ হi িন তারা িঠক বুঝেত পারেবা না।     

তারপর eেদেশ (আেমিরকায়) আসার পর আমার বশ বেড়া eকটা গ লসিবয়ান  কিমuিনিটর সােথ 
পিরচয় হয় eবং আিম আেরা িক িক আিব ার কির জােনন?        সাধারণত সমকামীেদর  িনেয় য pচিলত 
ধারনাgেলা আেছ - য সমকামী ছেলরা eকটু ‘ মেয়লী’  হেব, হাত পা বশী বশী নািড়েয় কথা বলেব, 
aথবা িবষমকামী (heterosexual) ছেলেদর তুলনায় বিশ ফ াশন সেচতন হেব, লসিবয়ান মেয়রা eকটু 
‘পুrষালী’ হেব -  eমন কান কথাi নi।  ‘eরা’ oরকম হয়,  আবার হয় o না।  মােন আিম বলেত 
চািc য আমার চনা anত 80 শতাংশ oরকম না- হেত পাের eটা হয়েতা eকটা খn িচt মাt  িকnt 
আমার ব িkগত aিভjতা  তাi।         
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তার চেয়o বেড়া কথা যেহতু eরা িনেজরা  mainstream eর  বাiেরর মানুষ তাi   eেদর aন ান  
pািnক মানুষgেলার pিত eকটা সহজাত সহানুভূিত থােক।  আমার চনা সমকামীেদর eকটা বেড়া aংশ 
প ােল াiন iসু ,  মেয়েদর  িবrেd ভােয়ােলn, নারীবাদ, পিরেবশ দূষণ, আেমিরকার সাmাজ বাদ, 
মানবািধকার রkা eবং আরo    িবিভn ধরেনর সামািজক/ রাজৈনিতক িবষয় িনেয় আেnালেন জিড়ত।   
ধু জিড়ত বলেল আসেল কম বলা হেব eেদর aেনেকর জন  িনেজর িনেজর িব ােসর বাsবায়েনর চ াটাi 

জীবন।   আমার চনা eকটা  সাদা  আেমিরকান iহূদী লসিবয়ান িক কের জােনন?  প ােল াiেন িগেয়  
যখন ijােয়িলরা িবিভn প ােল ািনয়ান বসিত  uেcদ করার জন  ট া  িনেয় আেস, মেয়টা সi ট াে র 
সামেন িগেয় দঁািড়েয় থােক,  যেত হেল oেক িপেষ eেগােত হেব।   যেহতু স আেমিরকান নাগিরক তাi 
সিত  সিত  তােক িপেষ ফেল না, খািল iজরােয়িল  জেল িনেয় িদেনর পর িদন ফেল রােখ।  মেয়টােক 
আেমিরকায় ফরৎ পাঠােনা হয়, মেয়টা আবার যায়।  

সমকািমতা সmেক আিম খুব বশী িকছু হয়েতা জািন না , িকছু সমকামী সmেক িকছু জািন - সটাi 
িলখলাম।  oেদর aেনেকর কােছ আমার eকটা ব িkগত ঋণ আেছ -  দৃি টােক িনেজর বাiের pসািরত 
করার িশkা আিম pথম oেদর কােছi পাi। 

 সমকািমতা িনেয় ei বiেয় anভুk aিভিজৎ রােয়র গেবষণা িভিtক লখািট (সমকািমতা িক 
pকৃিতিবrd?) আমার aিত িpয় লখাgেলার aন তম।  আমার লখািট যমন ব িkগত আেবগ থেক 
লখা, oিট তমিন িবjানেক হািতয়ার কের িবেsষণ কের দখােনা -  সমকামী িক িবষমকামী  আমরা সবাi 

eকi  sক ােমর মেধ i  eকটু eখােন আর  eকটু oখােন  aবsান কির।   

 

িsgা আলী, আেমিরকার কেণল iuিনভািসিটেত সমাজিবjােন িপeiচিড করেছন। সমাজ, মানবািধকার, 
নারীবাদ pভৃিত িবষেয় লখািলিখ কেরন।  iেমiল - snigdha.ali@gmail.com 
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