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অজন

মসুা ই ািহেমর সে  এক  সকাল কও াডং থেক এভাের -চূড়ায়

বাংলািনউজেটােয়ি েফার.কম.িবিড

বাংলােদেশর সেবা  শ  ৃ কও াডং িদেয় মসুা ই ািহেমর পবত জেয়র অিভযান । এরপর এেক

এেক মরা, মাউ  , চুল ুওেয় , লাংিসসা ির আর অ পণূার পের মাউ  এভাের । াস

অিভযান। পােয় পােয় মতৃু ঝঁুিক। শেূন র চেয়ও ২০ িডি  কম তাপমা া, পাহােড়র বরফ িবছােনা খাড়া

ঢাল আর তুষারঝেড়র িবভীিষকা। িক  মসুার পরূেণর অদম  আকা ার সামেন সবই তু । ২৯

হাজার ৩৫ ফুট উঁচু এভােরে র চূড়ায় গত ২৩ ম ভাের থমবােরর মেতা িতিন উিড়েয় িদেলন লাল-

সবজু পতাকা। সই এডেভ ােরর গে  যাওয়ার আেগ আসনু জেন নয়া যাক, কমন িছল তার শশব-

কেশার?

এভাের  জয়ী মসুা ই ািহেমর ােমর বািড় লালমিনরহােটর দগুাপরু উপেজলা। ােমর নাম গ ব য়া। তেব

বাবার চাকিরসেূ  িছেলন প গড় আর ঠা রগাঁওেয়। বাবা আনসার আলী চাকির করেতন সগুার অ া

ফুড কেপােরশেন। মা িবলিকস বগম গিৃহণী। এক বান আর দইু ভাইেয়র মেধ  মসুা ি তীয়। বাংলােদেশর

থম এভাের িবজয়ী হেয় দেশ ফরার দ ুিদন পর ২ জনু সকােল আমরা মসুা ও তার পিরবােরর

মেুখামিুখ হই তােদর মাহা দপেুরর বাসায়। াভািবক কারেণই মসুা ই ািহম খবু ব । সকােল এই

চ ােনেলর টক শা তা িবেকেল ওই চ ােনেলর লাইভ শা। এখন অমকু পি কায় ই ারিভউ তা তখন

তমকু পি কার সশন। আজ এই সংগঠন সংবধনা দেব, কাল আেরকটা। কাউেক িনরাশ করেত চান না

মসুা। দেশ িফের   তাই বউ-বা ােকও সময় িদেত পারেছন না। তার ী উে  শরাবন ত রা িরিম

ময়মনিসংহ জলার সহকারী জজ। তােদর দড় বছর বয়সী প সু ান ওয়াজী ই ািহম রাইদ। 

একটা সংগঠন থেক গািড় এেস বেস আেছ মসুােক িনেয় যাবার জন । রাজধানীর অিভজাত এক  হােটেল

তােক স াননা জানােনা হেব। মসুা বলেলন, আেগ আমার পিরবােরর কাছ থেক যা জানার জেন িনন।

আিম সবার শেষ কথা বলেবা । এই ফাঁেক চট কের তির হেয় আিস। আপনােদর সােথ কথা বেলই

ওেদর সে  রওনা িদেত হেব।

মসুার ছাটেবলা স েক জানার জন  আমরা এেক এেক কথা বিল তার বাবা, মা ও সদুান বাসী বড়

বােনর সে । েতই মসুার বাবা জানােলন, খবু ছাট থেকই ও িছল দরু  ভােবর। কৃিতর িত

তার িছল আলাদা টান। িতিন বেলন, আমরা তখন থাকতাম প গেড়। আকাশ পির ার থাকেল সখান

থেক মেঘর মেতা আবছা আবছা িহমালয় দখা যায়। ছাটেবলায় মসুা ায়ই সিদেক অবাক দিৃ েত

সিদেক তািকেয় থাকত। প গড় শহেরর পাশ িদেয় বেয় গেছ করেতায়া নদী। সমবয়সী ছেলেদর িনেয় স

নদীর পাের ঘেুড় বড়ােতা । বয়স কেতা আর তখন, এই কাস ওয়ান-টুর ছা । আমরা ভয় পতাম, যিদ

কান দঘুটনা ঘেট! অেনক বকাঝকাও করতাম। তারপর আিম বদিল হই ঠা রগাঁও। এই শহর র পাশ

িদেয়ও বেয় গেছ ছা  এক নদী, নাম সখু নদী। আমার বাসা িছল এেকবাের নদীর িকনাের। মসুা সই

নদীেত সাঁতার কাটেতা। বষাকােলর টইটু র নদী িছল তার খবু ি য়। স ীেদর িনেয় নদীর নতুন পািনেত

ল ঝ  িছল তার ি য় খলা। ধ ুপড়ােলখা নয়, সব কাজই মেনােযাগ িদেয় করেতা মসুা।

মসুার বাবার কােছ  িছল, এডেভ ােরর ঝাঁক আপনােদর পিরবােরর আর কােরা মেধ  িক িছল? লাজকু

হেস বলেলন, আসেল এটা মসুা আমার কাছ থেকই পেয়েছ। আিমও নদী-িবল পছ  করতাম। বড়ােত

পছ  করতাম। যসব কাজ ক সাধ , যখােন ভয়-ভীিত বিশ, সসবই আমােক টানেতা।
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মসুা ই ািহেমর মােয়র কােছ জানেত চাওয়া হেলা, ছেলর বেন-পাহােড় ছেুট বড়ােনা আপনার কমন

লােগ? িতিন বলেলন, মােটও ভােলা লােগ না। আিম তােক কেতাবার িনেষধ কেরিছ , িক  স আমােদর

কথা কােন তােল না। এেককবার পাহাড় থেক ঘেুর এেস আমােক রকড করা িভিডও দখােত চাইেতা।

আমার ওসব দখেত ভােলা লাগেতা না। বরেফর মেধ  লাহার জতুা পের ছাটাছ  ু কােনা কাজ হেলা

নািক! কাথায় চারাবরফ আেছ ক জােন, পা পড়েল জীবন শষ! পড়ােশানায় এেতা ভােলা রজা

কেরও স কােনা ায়ী চাকির করেলা না। একটু সংসারী হেব, এই আশায় তােক তাড়াতািড় িবেয় কিরেয়

িদলাম। িক  কােনা পিরবতন নই। স ােনর বাবা হওয়ার পর ভাবলাম, এবার বাধহয় ছেলর মেুখর

িদেক ঘরমেুখা হেব। িক  িকেসর কী!

মা আেরা বলেলন, এভােরে  যাবার আেগ এবার যখন তার টাকা-পয়সার জাগাড় হি ল না, তখন মেন

মেন খিুশ হেয়িছলাম। িক  ভাইেয়র শখ পরূেণ এিগেয় এেলা তার বড় বান। কী আর করা!

বলেলন, মসুা যখন এভােরে র উে েশ রওনা দয় আিম আর তার বাবা িছলাম সদুােন, মেয়র কােছ।

িতিদন বউমার কােছ ফান করতাম মসুার খবর জানার জন । ১৬ তািরেখর পর থেক তার সে

বউমার কােনা যাগােযাগ নই েন আিমও খবু টনশেন পেড় যাই। কা াকা   কির দেশ ফরার

জন । িনধািরত সমেয়র আেগ দেশ িফির। আর দেশ িফেরই নলাম সখুবর। মসুােক িনেয় মানেুষর এেতা

আেবগ-উ াস দেখ মেন হে , সিত ই আমার ছেল এক অসাধ  কাজ কেরেছ।

এভােরে  আেরাহেণ জন িত েয়াজন হয় ায় ৪০ লাখ টাকা। এজন  এি  িফ বাবদ িত ত সরকারেকই

ধ ুট া  িদেত হয় ায় ৮ লাখ টাকা। এক পযােয় েয়াজনীয় র না পাওয়ায় মসুার এভাের

অিভযান অিনি ত হেয় পেড়। এ সময় এিগেয় আেসন বড় বান নরূ আেয়শা। মসুার হােত তুেল দন

িনেজর সি ত ১৪ লাখ টাকা। সদুােন ইউএনিডিপেত চাকিররত নরূ আেয়শা ছ  ুকাটােত বাংলােদশ

এেসেছন। তার সে  কথা হেলা আমােদর। িতিন বলেলন, ঘেুর বড়ােনার ঝাঁক মসুার ছাটেবলা থেকই।

ঢাকা িব িবদ ালয় থেক জানািলজেম মা াস পরী া দয়ার পর আিম ছ মাস থম আেলােত ই ািন

কির। আমার সে  মসুাও যত। একসময় স িনেজও থম আেলােত লখােলিখ  কের। সাংবািদকেদর

সে  বা রবান, খাগড়াছিড়, স মা ন, স রুবন এসব জায়গা ঘেুর বড়ােত বড়ােত একসময় তার মেধ

পাহাড় জেয়র নশা তির হয়। ছাট ভাইেয়র এই এডেভ াের বিরেয় পড়ােক আিম সবসময় অন াুিণত

কেরিছ। এবার যখন দীঘ িতর পর আিথক কারেণ তার এভাের  যাওয়া অিনি ত হেয় পেড় এবং

শষ আ য় িহেসেব আমার কােছ আেস, তখন তােক সাহায  করাটা নিতক দািয়  মেন কেরিছ। কারণ স

যিদ এভাের  যেত না পাের, তাহেল হয়েতা মানিসকভােব ভেঙ পড়েত পাের।

থম আেলােত মসুা কাজ করেতন কি িবউ ং িরেপাটার িহেসেব। তারপর সাব-এিডটর িহেসেব কাজ

কেরন যায়যায়িদন ও নয়ািদগে । থম আেলােতই পিরচয় হেয়িছল আেরক কি িবউ ং িরেপাটার উে

শরাবন ত রা িরিমর সে । িচ াভাবনার িমল দজুনেক কােছ িনেয় আেস। ২০০৭-এর সে ের দইু

পিরবােরর মধ তায় তারা িবেয়র িপিঁড়েত বেসন। এরই মেধ  শরাবন যাগ দন সরকাির চাকিরেত।

বতমােন ময়মনিসংহ জলার সহকাির জজ। মসুার পাহাড় জেয়র নশােক কীভােব দেখন? উ ের শরাবন

বলেলন, িবেয়র আেগ কাজটােক খবু ি িলং মেন হেতা। মসুা আমার কােছ পাহােড় ওঠার গ  করেতা, ছিব

দখােতা। জীবেনর ঝঁুিক িনেয় পাহােড়র চূড়ায় ওঠােক মেন হেতা খবু এ াই ং ব াপার। িক  িবেয়র পর

সই দিৃ ভি  পাে  যায়।

এ সে  িতিন বেলন, আসেল দেুটা স ণূ দ ুরকম অনভুূিত। িবেয়র পর ২০০৮ সােল স যখন নপােলর

চুল ুপাহােড় ওঠার িত নয়, আিম তােক িনেষধ কেরিছলাম। কান ী চায় তার সবেচ কােছর মানষু

এমন একটা ঝঁুিকপণূ কােজ যাক? এভাের  যাওয়ার িত নয়ার সময়ও এেত আমার স িত িছল না।

তেব বাধা িদইিন, কারণ তেতািদেন বেুঝ গিছ আমার ‘হ াঁ’ বা ‘না’ মসুােক খবু বিশ ভািবত করেব

না। তেব অথসংকেট যখন তার এভাের  যাওয়া অিনি ত হেয় যায় আিম তার পােশ দাঁড়াই। আসেল

মসুার হতাশ মেুখর অিভব ি  দেখ আমার মেন হেয়িছল আমার কােছ যিদ টাকাটা থাকেতা আিম তা

ওেক িদেয় িদতাম। তারপর ওর সে  র জাগাড় করার জন  থম আেলার স াদক মিতউর

রহমােনর কােছ যাই। তাঁেক বিল, আপিন ধ ুকেয়কটা জায়গায় ফান কের িদেলই মসুা র পেয়

যােব। মিত ভাই সহেযািগতা দেবন বেল আ  কেরন।

১০ ম মসুা ই ািহম এভােরে র উে েশ দশ ছােড়ন। ১৬ ম পয  ফােন ীর সে  তার যাগােযাগ

িছল। তারপর স ণূ িবি  হেয় যান। স সমেয়র অনভুূিতর কথা জািনেয় শরাবন ত রা বলেলন, কী

য টনশেন িছলাম বেল বাঝােত পারেবা না। মসুার সে র লাকজনেক ফান কের তার খবর জানেত

চাইতাম। মসুা ভােলা আেছ বেল তারা আমােক সা ¡না িদেত চাইেতা। আিম বলতাম, আপনারা কীভােব

বলেছন স ভােলা আেছ, আপনােদর সে  িক তার দখা হেয়েছ? তারা আমার কথা েন িব ত হেতা।

আসেল িত েতর াউ  বসক া  ছাড়ার পর মসুা যাগােযােগর আওতার বাইের চেল যায়।

এভাের  জেয়র খবর পাওয়া সে  শরাবন বেলন, আিম ২৩ ম এজলাস থেক নেম দিখ আমার

মাবাইেল বশ িকছ ুিমসকল। ন র েলা মসুার স ীেদর। আিম সে  সে  তােদর কল িদই। তারা জানান,



মাবাইেল বশ িকছ ুিমসকল। ন র েলা মসুার স ীেদর। আিম সে  সে  তােদর কল িদই। তারা জানান,

মসুা এভােরে  উেঠেছ। এখন স নেম আসেছ। তােদর কােছ স ােটলাইেট এই ম ােসজ এেসেছ। থেম

তােদর কথা িব াস কিরিন। পের বশ কজনেক ফান কের িনি ত হই। মসুার সে  আমার যাগােযাগ

হয় তার পাহাড় থেক নেম আসার পর।

পিরবােরর সবার সে  কথা বলা শষ হেল মসুা ই ািহম আমােদর মেুখামিুখ বসেলন। এভাের  জেয়র

সংক  সে  িতিন বলেলন, আপনারা তা এরই মােঝ েন িনেয়েছন য ছাটেবলা থেক অজানা-অেচনা

জায়গায় ঘেুর বড়ােনাটা আমার নশা। সেুযাগ পেলই বিরেয় পড়তাম। থম আেলােত যখন লখােলিখ

 কির, তখন সাংবািদকেদর সে  গেড় ওেঠ ভােলা স ক। আিনসলু হক, নওেরাজ ইমিতয়াজ, সমুনা

শারমীন মেুখর সে  িবিভ  জায়গায় ঘেুর বড়ােনার িবষয়টা আিম শয়ার করতাম।

পি কা থেক বা রবান, রাঙামা , স মা ন, স রুবন এসব জায়গায় কােনা ম গেল তারা ফান

িদেতন। বলেতন, একটা ম অমকু জায়গায় যাে , তুিম যেত চাইেল ত তির হেয় নাও। সে  সে ই

আিম চেল আসতাম। এভােরে  উঠার টা আিম দখেত  কির ২০০২ সােল কও াডং ওঠার পর

থেক। গেড় তুিল নথ আলপাইন কাব। তারপর েত ক িসজেনই বিরেয় পড়তাম নানা জায়গায়। কখেনা

দািজিলং, কখেনা নপাল। কাস কির মাউ  িকংেয়র ওপর। দীঘ আট বছর িতর পর আমার 

পরূণ হেলা। 

ছাটেবলায় প গড় থেক িহমালয় দখা সে  মসুা বলেলন, তখন বয়স িছল কম। কম বয়েসর েলাও

বাধহয় ছাট ছাট হয়। ব দরূ থেক িহমালেয়র িদেক চেয় ভাবতাম, যিদ একবার পাহাড়টােক খবু কাছ

থেক দখেত পরতাম। িহমালেয়র সেবা  শ  ৃএভােরে  উঠেবা তখন ে ও ভািবিন। তেব দরূ থেক

িহমালয় দেখ আিম পাহাড়েক ভালবাসেত িশিখ। িতিন বেলন, আিম আমার দশেক খবু ভােলাবািস।

বাংলােদেশর সবেচেয় উঁচু পাহাড় কও াডং উেঠ কােরা কাছ থেক জানেত পাির, বাংলােদেশর কােনা

মানষু তখনও এভােরে র চূড়ায় ওেঠিন । তখনই মেন মেন িস া  িনই, কাজটা আিমই থম করেবা।

আমার চিরে র িবেশষ এক  িদক, আিম কােনা িবষেয় একবার িস া  িনেল সটা যভােবই হাক

করেবাই। সজন  যেতা ক ই সহ  করেত হাক, আিম িপছপা হই না। 

এভােরে  উঠার সময় কান অিভ তা  িছল সবেচেয় ভয়াবহ? মসুা বলেলন, কানটা রেখ কানটার

কথা বিল! জীবনটােক হােতর মেুঠায় িনেয়ই এভােরে  উঠেত হয়। এভােরে র অ াডভা  ক াে  পৗঁছার

পর  হেলা ভয়ংকর তুষারঝড়। িহমালেয়র এই তুষারঝড় খবুই িবপ নক। অেনক মানষু এ ঝেড় াণ

হািরেয়েছ। ঝেড়র কারেণ পেুরা একিদন আমােদর ক াে  থাকেত   হেয়েছ। সে র শরপারা বলিছেলন, এ

ঝড় এক স ােহর আেগ থামেব না। ভীষণ হতাশ লাগিছল তখন, মেন হি ল আমার  বিুঝ পরূণ হেব

না। কারণ এক স াহ এখােন অব ােনর মেতা িত আমরা িনেয় আিসিন। সে র অেনক অিভযা ীই স

সময় চূড়ায় উঠার ইে টােক বিল িদেয় িনেচ নেম যান। আিম অেপ া করার িস া  িনই। কারণ

এমিনেতই   অেনক ঋণ কের এখােন এেসিছ। এখন িফের গেল আেরকবার আসার টাকা জাগাড় করা

আমার পে  অস ব। আ ার রহমেত পরিদন ঝড় থেম যাওয়ায় আমরা আবার উপের ওঠা  কির।

িক  আলগা তুষার পেড় াক হেয় িগেয়িছল খবু িপি ল। অ াডভা  ক া  ছেড় উপের উঠার পেথ

আমার চােখ পেড় বশ িকছ ুমতৃেদহ। স সময় িকছ ুসমেয়র জন  আমার মাথায় মতৃু ভয় ভর কের।

আিম মারা গেল কী হেব আমার ী-স ােনর! একসময় জার কের সই ভাবনা সিরেয় িদই। এভােরে র

চূড়ায় সািমট করার পর হঠাৎ আমার চ- াসক   হয়। ভাবলাম এইবার শষ। আমােক আজীবন

মতৃেদহ হেয় এখােন পেড় থাকেত হেব। আিম ঢেল তুষােরর ওপর বেস পিড়। শরপারা এিগেয় এেস আমার

অি েজন ই েয়পেমে র  ক না করেল সিত ই আমার ফরা হেতা না। মসুা আেরা জানােলন,

এভােরে  ওঠার চেয় নেম আসাটাই বিশ ঝঁুিকপণূ। কারণ উপের ওঠার সময় চাখ থােক ওপেরর িদেক।

িনেচর িদক থেক দিৃ  িফিরেয় রাখা যায়। িক  নেম আসার সময় িনেচর িদেক দিৃ  না িদেল চেল না।

চূড়া থেক িনেচর িদেক তািকেয় তার িশরদাঁড়া িদেয় আতংেকর াত বেয় িগেয়িছল বেল মসুা জানােলন।

মসুা ই ািহেমর পরবত  এডেভ ােরর পিরক না স েক জানেত চাইেল িতিন বলেলন, বাংলােদেশর থম

মানষু িহেসেব এভােরে  পা রাখার পর পাহাড় িনেয় আমার নতুন কােনা পিরক না নই। তেব আমার

কাব নথ আলপাইন িনেয় বশ িকছ ুপিরক না আেছ। এর মেধ  এক  হেলা, কাব থেক কােনা একজন

নারীেক এভাের  আেরাহেণ সেবা  সহেযািগতা করা। আিম চাই, আমােদর কাব থেকই বাংলােদেশর কােনা

নারী এভােরে র চূড়ায় থম পা রাখকু। মসুা তার ভিবষ ৎ পিরক নার কথা জািনেয় আেরা বলেলন,

আিম িশ া িনেয় িকছ ুকাজ করেত চাই। আমরা য প িতেত পড়ােশানা করিছ তার সং ার েয়াজন। এ

িনেয় আমার িনজ  িকছ ুিচ াভাবনা আেছ। আগামীেত এ িবষেয় িব ািরত বলেবা।

বাংলােদেশর ানীয় সময়: ১১৫০ ঘ া, জনু ২১, ২০১০
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