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ஏப்ரல் 28 இல் அல்ஜீரிய ஜ ஜனய ஜனாதிபதி
பதவிக்க்கய ஜனாலம் முடிவமுடிவட முடிவடைய உள்ள நிமுடிவடலயில்,

புட் முடிவடைஃபிளிக்க்கய ஜனாவின் இரய ஜனாஜி ஜனய ஜனா இராஜினாமய ஜனா
By Alex Lantier,       2 April 2019

ஆறு வவாரகவால வவலலநிறுத்தங்கள் மற்றும் ற்றும் பவாரிய

வற்றும் பவாரவாட்டங்களுக்குப் பின்னர, வநேற்று மவாலல அல்ஜீரிய ஜனவாதிற்றும் பதி
அலுவலகம் அப்தலசீஸ் புட்டஃபிளிக்கவா ஜனவாதிற்றும் பதி ற்றும் பதவியிலிருந்த
விலகுவதற்கு இறுதிக்இறுதிக்ககடு விதித்தத.

அதன் அறிக்லக அறிவித்தத,  “இக்குடியரசின் ஜனவாதிற்றும் பதி
மவாண்புமிகு அப்தலசீஸ் புட்டஃபிளிக்கவா 31  மவாரச் 2019  இல் புதிய
அரசவாங்கத்லதப் இறுதிக்கற்றும் பயரிட்டிருந்தவாலும்,  அலதத் இறுதிக்கதவாடரந்தம்
அரசியலலமப்பின் வலகமுல வகைமுறைகளுக்கு இணங்க அவர முக்கிய
முடிவுகலடிவுகளை எடுக்கும் வலகயில்,  அவர இரவாஜினவாமவா இறுதிக்கசய்ய
முடிஇறுதிக்கவடுத்தவுடன் இறுதிக்கதவாடங்குகின் வகைமுறை,  இலடமருவு கவாலகட்டத்தின்
வற்றும் பவாத அரசு அலமப்புகடிவுகளைத இறுதிக்கசயல்ற்றும் பவாடுகள் இறுதிக்கதவாடரந்த நேடப்ற்றும் பலத
உறுதிப்ற்றும் படுத்த அவலர அனுமதிக்கும்.  ...  இக்குடியரசின்
ஜனவாதிற்றும் பதியினத இந்த இரவாஜினவாமவா,  அவருக்கு வவாக்கவாடிவுகளைரகள்
அளித்த கவாலம் முடிவலடயும் 28  ஏப்ரல் 2019  க்கு முன்னதவாக
நேடக்கும்.”

புட்டஃபிளிக்கவா ற்றும் பதவியிலிருந்த விலகுவவார என்ற்றும் பலத இந்த வரிகள்
உறுதிப்ற்றும் படுத்தகின் வகைமுறைன என் வகைமுறைவாலும்,  இறுதிக்கற்றும் பப்ரவரியில் இருந்த
வற்றும் பவாரவாட்டத்தில் இழுக்கப்ற்றும் பட்டுள்டிவுகளை மில்லியன் கணக்கவான
அல்ஜீரியரகளின் எந்தவித விருப்ற்றும் பங்கலடிவுகளையும் இத
திருப்திப்ற்றும் படுத்தவதவாக இல்லல.  இறுதிக்கவறுக்கப்ற்றும் படும் இறுதிக்கற்றும் பயரடிவுகளைவிற்கவான
தலலவலர விட்இறுதிக்கடவாழிப்ற்றும் பதன் மூலமவாக ஒரு புரட்சியிலிருந்த
தன்லனக் கவாப்ற்றும் பவாற்றிக் இறுதிக்ககவாள்டிவுகளை,  இறுதிக்கதவாழிலவாடிவுகளைரகள் மற்றும்
இலடிவுகளைஞரகள் ற்றும் பதவியிலிருந்த இ வகைமுறைக்க முயன்று வருகின் வகைமுறை இந்த
ஆட்சியின் ஒரு சூழ்ச்சியவாக இத உள்டிவுகளைத.  ஆனவால் ஆட்சி
ஏகவற்றும் பவாகமவாக்கிக் இறுதிக்ககவாண்டுள்டிவுகளை இறுதிக்கதவாழிலவாடிவுகளை வரக்கத்தவால் உற்ற்றும் பத்தி
இறுதிக்கசய்யப்ற்றும் பட்ட இறுதிக்கசல்வவடிவுகளைம் அதற்குக் லகமவாற் வகைமுறைப்ற்றும் படவாத,  வமலும்
அதிகவாரமும் இன்னமும் தடிவுகளைற்றும் பதிகளின் ஒரு இறுதிக்ககவாடூரமவான
தன்னலக்குழுவினதம் மற்றும் வன்முல வகைமுறையவானரீதியில்
இறுதிக்கதவாழிலவாடிவுகளைரகளுக்கு விவரவாதமவாக உள்டிவுகளை உயரமட்ட
அதிகவாரிகளினதம் கரங்களில் உள்டிவுகளைத.

அல்ஜீரியவாவின் இரத்தக்கல வகைமுறைப்ற்றும் படிந்த முதலவாளித்தவ சரவவாதிகவாரம்
மற்றும் அத தயவாரிப்பு இறுதிக்கசய்த வருகின் வகைமுறை ஒடுக்குமுல வகைமுறைக்கு எதிரவாக
ஒரு புரட்சிகர வற்றும் பவாரவாட்டத்லத ஒருங்கிலணக்க, அரசு மற்றும் அதன்
இறுதிக்கதவாழிற்சங்கங்களில் இருந்த சுயவாதீனமவாக, இறுதிக்கதவாழிலவாடிவுகளை வரக்கத்தின்
சவாமவானிய இறுதிக்கதவாழிலவாடிவுகளைர அலமப்புகலடிவுகளைக் கட்டலமப்ற்றும் பவத முன்னவால்
உள்டிவுகளை ற்றும் பவாலதயவாகும்.

இறுதிக்கற்றும் பப்ரவரியில் இருந்த வற்றும் பவாரவாடி வந்தள்டிவுகளை ற்றும் பல மில்லியன்
கணக்கவான இறுதிக்கதவாழிலவாடிவுகளைரகளும் இலடிவுகளைஞரகளும் அதிகவாரத்தில்
பிடிலய லவப்ற்றும் பதற்கவான ஆட்சியினத இந்த இறுதிக்கவளிப்ற்றும் பலடயவான
முயற்சிலய நிரவாகரிப்ற்றும் பவாரகள்.  புட்டஃபிளிக்கவாவின்
இறுதிக்கவளிவயற் வகைமுறைமவானத,  இறுதிக்கஜனரல் அஹஇறுதிக்கமட் கய்ட் சலவாஹ
அரசியலலமப்புக்கு விவரவாதமவாக கடந்த வவாரம் தலலயிட்டு,

புட்டஃபிளிக்கவாவின் நேலிந்த நிலலலமலயக் கணக்கில் இறுதிக்ககவாண்டு
அவலர நீக்குவதற்கு அல்ஜீரிய அரசியலலமப்பின் ஷரத்த 102  ஐ
ற்றும் பயன்ற்றும் படுத்த வலியுறுத்திய பின்னர,  இரவாணுவ உயரதிகவாரிகள்
மற்றும் ஜனவாதிற்றும் பதி அலுவலகத்திற்கு இலடயிலவான வன்முல வகைமுறையவான
உட்பூசல் வமவாதல்கள் மூலமவாக தயவாரிக்கப்ற்றும் பட்டத.

புதிய அரசவாங்கம்,  இந்த ஆட்சியினத ற்றும் பல்வவறு கன்லனகளின்
உட்பூசல்களுக்கு இலடவய அற்றும் பவாயகரமவான சமநிலலப்ற்றும் படுத்தல்கலடிவுகளை
ற்றும் பரவாமரிப்ற்றும் பதவாக ஞவாயி வகைமுறைன்று அறிவித்தத.  முன்னவாள் உள்தல வகைமுறை
அலமச்சரவான புதிய பிரதம மந்திரி நூஇறுதிக்கரடின் இறுதிக்கற்றும் படுயி (Noureddine

Bedoui), புட்டஃபிளிக்கவா குடும்ற்றும் பத்திற்கு மிகவும் விசுவவாசமவானவர
என்று இறுதிக்கசய்திகள் குறிப்பிடுகின் வகைமுறைன. விற்றும் பரங்களின்ற்றும் படி இந்த இறுதிக்கஜனரல்
கய்ட் சலவாஹ அரசின் இரண்டவாம் நிலல அதிகவாரியவாக இருக்கி வகைமுறைவார
என் வகைமுறை வற்றும் பவாதம் கூட, ஆயுதப்ற்றும் பலட நிலலப்ற்றும் பவாடுகலடிவுகளைப் ற்றும் பலப்ற்றும் படுத்தம்
விதத்தில் ற்றும் பவாதகவாப்பு அலமச்சகமும் ஆயுதப்ற்றும் பலட கட்டலடிவுகளையகமும்
கய்ட் சலவாஹின் கரங்களில் இருக்கும்.  இதற்கிலடவய
ஒட்டுண்ணித்தனமவான இந்த கன்லனகள்,  அந்நேவாட்டின்
இறுதிக்கசல்வவடிவுகளைத்லத யவார கட்டுப்ற்றும் படுத்தவத மற்றும் புட்டஃபிளிக்கவாவின்
ஜனவாதிற்றும் பதி ற்றும் பதவி திவவாலவானதற்கு யவார மீத ஆளும் உயரடுக்கு ற்றும் பழி
வற்றும் பவாட முயலும் என்ற்றும் பலதத் தீரமவானிப்ற்றும் பதில் வக்கிரமவான உட்பூசலில்
சிக்கியுள்டிவுகளைன.

ஞவாயி வகைமுறைன்று அதிகவாலல 3.00  மணிக்கு,  அல்ஜீரிய சுங்க இலவாகவா
வணிக கூட்டலமப்ற்றும் பவான தலலலம இறுதிக்கசயலதிகவாரிகள் வற்றும் பரலவயின்
(FCE) தலலவரும் புட்டஃபிளிக்கவாவிற்கு இறுதிக்கநேருக்கமவானவருமவான அலி
ஹடவாட் (Ali  Haddad) ஐ தனிசிய எல்லலயில் Oum  Teboul லகத
இறுதிக்கசய்தத.  வநேற்று எல் கலவா நீதிமன் வகைமுறைம் அவலர அல்ஜிவயரஸிற்கு
மவாற்றி தடுப்புக்கவாவலில் லவக்குமவாறு உத்தரவிட்டத. ஹடவாட் சுங்க
இலவாகவாவிடம் சட்டத்திற்குப்பு வகைமுறைம்ற்றும் பவான ஆவணங்கலடிவுகளை
கவாட்டியதவாகவும்,  அல்ஜீரிய சட்டத்தின்ற்றும் படி ற்றும் பயணியரகள் 1,000
யூவரவாவுக்கு வமல் இறுதிக்கரவாக்கப் ற்றும் பணம் இறுதிக்ககவாண்டு இறுதிக்கசல்வதவானவால் அலத
உரிய முல வகைமுறையில் ஆவணப்ற்றும் படுத்தி இருக்க வவண்டும் என்கின் வகைமுறை
நிலலயில், ஹடவாட் 5,000  யூவரவா இறுதிக்கரவாக்கப் ற்றும் பணத்லத மல வகைமுறைத்தவவாறு
எல்லலலய கடக்க முயன் வகைமுறைவார என்றும் குற் வகைமுறைஞ்சவாட்டப்ற்றும் படுகி வகைமுறைத.

வநேற்று அல்ஜிவயரஸ் நீதித்தல வகைமுறை அலுவலகம்,  புட்டஃபிளிக்கவா
அணிக்கு இறுதிக்கநேருக்கமவான ஒரு டஜன் கணக்கவான ஏலனய பில்லியனிய
வரத்தகரகளுக்கு எதிரவாக,  அதவாவத ஹடவாட் சவகவாதரரகளில்
இருவர,  Kouninef சவகவாதரரகள்,  மற்றும் Maihieddine  Takhout மற்றும்
அவர உ வகைமுறைவினரகள் ற்றும் பலர மீதம் குற் வகைமுறைச்சவாட்டுக்கலடிவுகளை அறிவித்தத.
“ஊழல் குற் வகைமுறைச்சவாட்டுக்கள் மற்றும் சட்டவிவரவாத இறுதிக்கவளிநேவாட்டு ற்றும் பண
ற்றும் பரிவரத்தலனகள் மீத ஆரம்ற்றும் ப விசவாரலணகள் நேடந்த வருகின் வகைமுறைன,”
என்று நீதித்தல வகைமுறை அலுவலகம் அறிவித்தத.  இதற்கும் கூடுதலவாக
அதன் விசவாரலணகலடிவுகளை முன்இறுதிக்கனடுப்ற்றும் பதற்கவாக, அத "சில குறிப்பிட்ட
நேற்றும் பரகள் இறுதிக்கவளிநேவாடுகளுக்குச் இறுதிக்கசல்வதற்குத் தலட விதித்த"
உத்தரவிட்டத.



இறுதிக்கற்றும் பருமுதலவாளிகள் அல்ஜீரிய மண்ணிலிருந்த தப்பிச் இறுதிக்கசல்வலதத்
தடுக்க ஏப்ரல் 30 வலரயில் அலனத்த தனியவார விமவானங்களுக்கும்
அல்ஜீரிய அரசு தலடவிதித்தத.  “அல்ஜீரியரகளின்
இறுதிக்கசவாத்தலடலமயவாக உள்டிவுகளை விமவானங்களும் மற்றும்
அல்ஜீரியவாவிவலவா அல்லத இறுதிக்கவளிநேவாடுகளிவலவா ற்றும் பதிவு
இறுதிக்கசய்யப்ற்றும் பட்டுள்டிவுகளை அலனத்த தனியவார விமவானங்களும் அல்ஜீரிய
வவான்வழியில் இருந்த பு வகைமுறைப்ற்றும் படுவவவா அல்லத தலரயி வகைமுறைங்கவவவா தலட
விதிக்கப்ற்றும் படுகி வகைமுறைத,”  என்று ஞவாயி வகைமுறைன்று மவாலல இறுதிக்கவளியிடப்ற்றும் பட்ட ஓர
உத்திவயவாகபூரவ அறிவிப்பு குறிப்பிட்டத.

இறுதிக்கஜனரல் கய்ட் சலவாஹ அல்ஜீரிய உடிவுகளைவுத்தல வகைமுறைலயயும் குல வகைமுறைகூறி
வருகி வகைமுறைவார,  இத பிஇறுதிக்கரஞ்சு ஏகவாதிற்றும் பத்தியத்தடன் இரகசிய கூட்டு வகைமுறைவு
லவத்திருப்ற்றும் பதவாக குற் வகைமுறைஞ்சவாட்டுகி வகைமுறைவார.  Echourouk இறுதிக்கசய்திகளின்
தகவல்ற்றும் படி,  “ஆயுதப்ற்றும் பலடயின் நேம்ற்றும் பகத்தன்லமலய
ற்றும் பலவீனப்ற்றும் படுத்தவும் மக்களின் நியவாயமவான வகவாரிக்லககலடிவுகளை
தட்டிக்கழிக்கவும்"  வநேவாக்கம் இறுதிக்ககவாண்ட "தீய-உள்வநேவாக்கம் இறுதிக்ககவாண்ட"
சக்திகள் இருப்ற்றும் பதவாக சனிக்கிழலம தடிவுகளைற்றும் பதிகள் உடனவான ஒரு
சந்திப்பில் அவர அறிவித்தவார.

ஜனவாதிற்றும் பதியின் சவகவாதரர சவாய்த் புட்டஃபிளிக்கவா, புலனவாய்வு மற்றும்
கண்கவாணிப்புத்தல வகைமுறைக்கவான (Département de Renseignement et de la Sécurité -

DRS) முன்னவாள் தலலவர இறுதிக்கஜனரல் Mohamed  Mediène  (“Toufik”),

தற்வற்றும் பவாலதய DRS தலலவர இறுதிக்கஜனரல் Athmane Tartag மற்றும் பிஇறுதிக்கரஞ்சு
அதிகவாரிகளுக்கு இலடவய ஒரு சந்திப்பு நேடந்ததவாக அவர கூறினவார.
கய்ட் சலவாஹின் கருத்தப்ற்றும் படி,  இந்த சந்திப்பு அல்ஜீரியவாவில்
"குறிப்பிட்டடிவுகளைவில் அரவாஜகவவாதத்லத உருவவாக்க",
“அரசியலலமப்பின் ஷரத்த 102  ஐ நிரவாகரிக்க"  மற்றும்
"பிரவாந்தியவவாதத்லதத் தூண்டிவிட"  முடிஇறுதிக்கவடுப்ற்றும் பலத வநேவாக்கி
இறுதிக்கசன் வகைமுறைத.

அதிகரிக்கப்ற்றும் பட்ட சட்டம் ஒழுங்கு நேடவடிக்லககலடிவுகளை
நியவாயப்ற்றும் படுத்தவும் மற்றும் அல்ஜீரியவாவுக்கு உள்வடிவுகளைவய
ஒடுக்குமுல வகைமுறைக்கு சவாதகமவாக பீதியவான சூழலலத் தூண்டிவிடவும்
இதவற்றும் பவான் வகைமுறை குற் வகைமுறைச்சவாட்டுக்கலடிவுகளைப் ற்றும் பயன்ற்றும் படுத்தலவாஇறுதிக்கமன
ஐயத்திற்கிடமின்றி ஆயுதப்ற்றும் பலட நேம்புகி வகைமுறைத.

கய்ட் சலவாஹின் குற் வகைமுறைச்சவாட்டுக்கள் ஒரு "விகவாரமவான சூழ்ச்சி" என்று
குறிப்பிட்டு,  Mediène  அவருக்கு Tout  sur  l’Algérie இல் ற்றும் பதிலளித்தவார.
அவர இலதயும் வசரத்தக் இறுதிக்ககவாண்டவார,  “வதசிய இல வகைமுறையவாண்லம
சம்ற்றும் பந்தப்ற்றும் பட்ட விடயங்கலடிவுகளை விவவாதிக்க இறுதிக்கவளிநேவாட்டு முகவரகலடிவுகளை
சந்தித்ததவாக என்லனக் குற் வகைமுறைஞ்சவாட்டுவத எனத மதிப்லற்றும் பக்
இறுதிக்ககடுப்ற்றும் பதற்கவான ஒரு திட்டமிட்ட முயற்சியவாகும். ... நேவான் ஒருவற்றும் பவாதம்
வதசிய இல வகைமுறையவாண்லமயின் ற்றும் பவாதகவாப்பு வகவாட்ற்றும் பவாடுகளில் இருந்த
எந்தவிதத்திலும் விலகியதில்லல.  அத லகற்றும் படக்கூடவாத சட்டம்,
அலத நேவான் எப்வற்றும் பவாதவம என் நேடவடிக்லககளிலும் என்
அணுகுமுல வகைமுறைகளிலும் மதித்த வந்தள்வடிவுகளைன்,” என் வகைமுறைவார.

அல்ஜீரிய அதிகவாரிகளின் மிகவும் சிக்கலவான லற்றும் பசன்லடன்
உட்பூசல்கள் அவற்றின் எளிதில் விடிவுகளைங்கவாத புதிரவான தன்லமக்கு
அவமவானகரமவாக இறுதிக்கற்றும் பயரவற்றும் பவானலவ என்கின் வகைமுறை நிலலயில்,  உயரமட்ட
அல்ஜீரிய அதிகவாரிகள் கூறும் எந்தஇறுதிக்கவவாரு குற் வகைமுறைச்சவாட்டுக்கலடிவுகளையும்
உறுதிப்ற்றும் படுத்தவவவா அல்லத நிரவாகரித்தவிடவவவா சவாத்தியமின்றி
உள்டிவுகளைன. ஆனவால் சில விடயங்கலடிவுகளை நிச்சயமவாக கூ வகைமுறைமுடியும்.

அல்ஜீரிய முதலவாளித்தவ ஆட்சியின் தலலவரகள்
ஒருவருக்இறுதிக்ககவாருவர எலத மற் வகைமுறைவரகள் இறுதிக்கசய்ததவாக கூறி
குற் வகைமுறைஞ்சவாட்டுகி வகைமுறைவாரகவடிவுகளைவா அதில் அல்ஜீரிய முதலவாளித்தவ ஆட்சி
இறுதிக்கமவாத்தமும் குற் வகைமுறைவவாளியவாக உள்டிவுகளைத. அத எரிவவாயு வருவவாய்களில்
நூறு பில்லியன் கணக்கவான டவாலரகலடிவுகளை முல வகைமுறைவகடவாக

இறுதிக்கசலவிட்டுள்டிவுகளைத,  உயரமட்ட அதிகவாரிகளின் குடும்ற்றும் பங்களும்
உ வகைமுறைவினரகளும் அவரகளின் லற்றும் பகலடிவுகளை நிரப்பி உள்டிவுகளைனர,
அவதவவலடிவுகளையில் அத வவாஷிங்டன்,  ற்றும் பவாரீஸ் மற்றும் ஏலனய
வநேட்வடவா அதிகவாரிகளுடன் இறுதிக்கநேருக்கமவாக இறுதிக்கசயல்ற்றும் பட்டு வந்தள்டிவுகளைத.
2013  இல் இருந்த இறுதிக்கதவாடங்கி ற்றும் பவாரீாரீஸவால் மவாலி மீத குண்டு வீசி
ற்றும் பலடஇறுதிக்கயடுக்க முடிந்திருக்கி வகைமுறைத என் வகைமுறைவால்,  அல்ஜீரிய வவான்வழி
ற்றும் பகுதிலயப் பிஇறுதிக்கரஞ்சு வற்றும் பவார-குண்டுவீச்சு விமவானங்களுக்கு தி வகைமுறைந்த
விட்ட அல்ஜிவயரஸின் ஒத்தலழப்புக்குத் தவான் நேன்றி கூ வகைமுறை
வவண்டியிருக்கும்.

ஏகவாதிற்றும் பத்திய வமலவாதிக்கத்லதத் தூக்கிவீசுவதற்கும் மற்றும் தவாங்கள்
உருவவாக்கிய இறுதிக்கசல்வவடிவுகளைத்லதத் திரும்ற்றும் ப இறுதிக்கற்றும் பறுவதற்கும்
இறுதிக்கதவாழிலவாடிவுகளைரகளுக்கு உள்டிவுகளை ஒவர வழி, சரவவாதிகவாரத்லத
ற்றும் பதவியிலிருந்த இ வகைமுறைக்குவதம் மற்றும் பிரவான்சிலும் சரவவதச
அடிவுகளைவிலும் இறுதிக்கதவாழிலவாடிவுகளைரகளுடன் வசரந்த ஒருங்கிலணந்த
நேடத்தப்ற்றும் படும் ஒரு புரட்சிகர வற்றும் பவாரவாட்டத்தில் அதிகவாரத்லதக்
லகப்ற்றும் பற்றுவதம் ஆகும்.  இதற்கு,  ஆட்சிலய தந்திவரவாற்றும் பவாயரீதியில்
விமரசித்தவவாறு அதற்குப் பின்னவால் இருந்த அல்ஜீரிய
முதலவாளித்தவத்திற்கு தங்களின் ஆதரலவ வழங்கி மல வகைமுறைந்த
இறுதிக்ககவாண்டிருக்கும் அரசியல் கட்சிகலடிவுகளை எதிரத்த புரட்சிகர
தலலலமலய வழங்கும் வலகயில்,  நேவான்கவாம் அகிலத்தின்
அலனத்தலகக் குழுவின் (ICFI) ஓர அல்ஜீரிய பிரிவவாக ஒரு புரட்சிகர
முன்னணிப்ற்றும் பலடலயக் கட்டலமப்ற்றும் பத அவசியமவாகி வகைமுறைத.

பிரவான்சின் மதிப்பிழந்த இறுதிக்கற்றும் பருவணிக கட்சியவான வசவாசலிஸ்ட்
கட்சியுடன் (PS)  இறுதிக்கதவாடரபில் உள்டிவுகளை வசவாசலிஸ்ட் சக்திகளின் முன்னணி
(Front  des  forces  socialistes  -  FFS) “ஒட்டுஇறுதிக்கமவாத்த அல்ஜீரிய மக்களின்
நேலடமுல வகைமுறையடிவுகளைவில் நியவாயமவான மற்றும் அத்தியவாவசிய
வகவாரிக்லககலடிவுகளைப் பு வகைமுறைக்கணிக்கவும்"  மற்றும் இறுதிக்கதவாடரந்த
"இறுதிக்கற்றும் பவாறுப்பின்றி முட்டுச்சந்தக்கு இட்டுச் இறுதிக்கசல்லவும்,” ஆட்சி
முடிஇறுதிக்கவடுப்ற்றும் பலதக் குறித்த வருத்தம் இறுதிக்கதரிவித்தத,  "...  சுதந்திரம்,
ஜனநேவாயகம் மற்றும் சுய-நிரணயத்திற்கவான மக்கள் வகவாரிக்லககள்
மீத முழு திருப்தி ஏற்ற்றும் படும் வலரயில் அணித்திரள்லவத் தக்க
லவக்க FFS அதன் வவாக்குறுதிலய மீடிவுகளைவலியுறுத்தகி வகைமுறைத.”

இறுதிக்கற்றும் படுயி ஐ வவட்ற்றும் பவாடிவுகளைரவாக நிறுத்தவலதக் குறித்த இறுதிக்கதவாழிலவாடிவுகளைர கட்சி
(Parti des travailleurs - PT) குறிப்பிடுலகயில், “வழக்கற்று வற்றும் பவான ற்றும் பலழய
அலமப்புமுல வகைமுறைலயத் தூக்கிஇறுதிக்கயறிவதற்கவான ற்றும் பவாரிய
இறுதிக்கற்றும் பரும்ற்றும் பவான்லமயினரின் விருப்ற்றும் பத்லதக் குழப்பும்"  முயற்சியில் அத
"ற்றும் பயனற் வகைமுறை மறு-முத்திலரயிடும் நேடவடிக்லக" என்று குறிப்பிட்டத. ற்றும் பல
தசவாப்தங்கடிவுகளைவாக அந்த ஆட்சியுடன் இறுதிக்கநேருக்கமவாக இறுதிக்கசயலவாற்றி
வந்தள்டிவுகளை இறுதிக்கதவாழிலவாடிவுகளைர கட்சி,  “புரட்சிகர நிகழ்ச்சிப்வற்றும் பவாக்கின்
வநேவாக்கங்கலடிவுகளைக் கடிவுகளைவவாடுவதற்கவாக,  மக்களில் ற்றும் பவாரிய
இறுதிக்கற்றும் பரும்ற்றும் பவான்லமயினரின் பு வகைமுறைக்கணிப்லற்றும் ப"  புதிய அரசவாங்கம்
முகங்இறுதிக்ககவாடுக்கும் என்று எச்சரித்தத.  இதற்கு ற்றும் பதிலவாக
இப்வற்றும் பவாதிருக்கும் அல்ஜீரிய முதலவாளித்தவ அரசுக்கு புதிய
அரசியலலமப்லற்றும் ப உருவவாக்க ஒரு "வதசிய அரசுக்கவான
அரசியலலமப்பு நிரணய சலற்றும் பக்கு"  இறுதிக்கதவாழிலவாடிவுகளைர கட்சி
முன்இறுதிக்கமவாழிந்தத.

அல்ஜீரிய அரசியலலமப்லற்றும் பத் திருத்தி எழுதி,  இந்த ஆட்சியின்
தற்வற்றும் பவாலதய உயரமட்ட அதிகவாரிகளுக்கு உள்வடிவுகளைவய உயரமட்ட
அலுவலகங்கலடிவுகளை மறுற்றும் பகிரவு இறுதிக்கசய்வஇறுதிக்கதன்ற்றும் பத,  ற்றும் பவாரிய
இறுதிக்கற்றும் பருந்திரடிவுகளைவான இறுதிக்கதவாழிலவாடிவுகளைரகள் இலடிவுகளைஞரகலடிவுகளைப்
வற்றும் பவாரவாட்டத்திற்குள் இழுத்த வந்த பிரச்சிலனகளில் எலதயும் தீரக்கப்
வற்றும் பவாவதில்லல.  அரசியல் அதிகவாரத்திற்கவான ஒரு புரட்சிகரப்
வற்றும் பவாரவாட்டத்தில் இறுதிக்கதவாழிலவாடிவுகளை வரக்கத்லத சுயவாதீனமவாக
அணிதிரட்டுவவத முன்வனவாக்கிய ஒவர வழியவாகும்.


