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ব ব েুক হত ার পের আ ীকৃত খুিনরা ঘাষণা কের ‘বাংলােদশ এখন আর
ধমিনরেপ  দশ নয় বরং ইসলািমক জাত  িহেসেব পিরিচত হেব।’ এর ফেল
বাংলােদেশর রাজনীিতর গিতধারা পালেট যায় এবং দশ এক দীঘ ঃশাসেনর
কােল  আবিতত  হেত  থােক।  ব ব েুক  হত ার  পিরক নার  অংশ  িহেসেব
জনােরল িজয়ার সে  দখা কের মজর ফা ক। ১৯৭৬ সােলর ২  আগ

যু রােজ র আই িটিভেত চািরত ানাডা টিলিভশেনর ‘ওয়া  ইন অ াকশন’
শীষক অ ােন এ নী ম াসকােরনহাসেক দওয়া সা া কাের মজর ফা ক
বেলন,  থেমই  আমরা  জনােরল িজয়ােক উপযু  ব ি  বেল  িস া  হণ
কির। ১৯৭৫ সােলর ২০ মাচ স ােবলা তার সােথ সা ােতর ব ব া কির।

জনােরল িজয়া বেলন, আিম একজন িসিনয়র অিফসার; আিম এ ধরেনর ব াপাের জিড়ত হেত পাির না।
তামরা জুিনয়র অিফসাররা যিদ এটা করেত চাও, তাহেল এিগেয় যাও।’

িজয়ার সােথ িক কথা হেয়িছল এ ে র জবােব ফা ক বেলন, ‘সরাসির না বেল িজয়ােক আিম কথাটা
ঘিুরেয় বিল। আিম বললাম, নীিতেত দশ ভের গেছ, দেশর জ  একিট পিরবতন দরকার।’ এটু
বলেতই িজয়া বেলন, াঁ,  াঁ চেলা আমরা বাইের লেন িগেয় বেস আলাপ কির। সখােন আিম তােক
জানাই য, আমরা জিুনয়র অিফসাররা পিরবতন আনার স েক পিরক না তির কেরিছ। সব েন িতিন
এই উি  কেরিছেলন।

এই আেলাচনা ও াব পশ করার পরও ত কালীন সামিরক বািহনীর ডপুিট িচফ অব াফ মজর
জনােরল িজয়াউর রহমান মজর ফা েকর িব ে  রা পিতর কােছ খবর পাঠানিন বা ফতার কেরনিন।

এ সে  ফা ক বেলন, না, িতিন তার এিডিসেক ধু এরপর আমােক সা ােতর অ মিত যন আর না
দওয়া হয় স িনেদশ দন।
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