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I hennes presseuttalelse daterte 24 desember 2009, USA Ambassadør til Forenede 
Nasjene, Susan Ris, hadde dristigheten til å kreve at UN Sikkerhet Råd resolusjon 1907 
(2009) var et Afrikansk initiativ (Riss 23 desember 2009 Presse Uttalelse). Dette var 
eerily som minnerr om av Colin Powell å hevding til hele verdenen at Irak eide våpen av 
masseødeleggelser (WMD) (5 februar 2003 ; for mer informasjon). Selvfølgelig ble den 
påstanden aldri bevist [den påstanden viste seg til å være spinkel] og resten er historie, 
den alvorlig ramifications av som vi stille bevitner. Men, dette øyeblikket av subterfuge 
og vår rettferdiggjøret vemmelse ble mildnet av den staselige tilstedeværelsen av vår 
Permanent Representant til Forenede Nasjene, H.E. Araya Desta, som med aplomb 
lokalisert stien av det slik kallede initiativet og veltalende utsatte knepet og fabrikasjonen 
av det USA, STORBRITANNIA og deres subservient stater (H.E. Destas 23 desember 
2009 Trykke Uttalelse). Dette var en unprecedented begivenhet for Eritrea da det kunne 
forsvare dets rykte og integritet på en global plattform og discredit detse historiske 
trofaste fiender, det USA og STORBRITANNIA. Hvis deres påstander er basert på 
sophistry og skjevheter, burde en da spørre hva deres motiver er. Deres hovedhensikt er 
til å svekke Myndigheten av Eritrea (Goe), undergraver viljen av Eritrean folk og skaper 
en rift mellom staten og detse borgere, som illustrert ved Riss splittende språk i henne 
ovenfor berømt presseuttalelse. Disse stadige mobbingene, beskyldninger, og 
intimidasjonstaktikker vil ikke innskrenke Eritrean folk og vil bryte vår vilje. Derimot i 
overenstemmelse med vår arv til å vende mot motgang, vil deres tiltak bare tjene til å 
styrke vår beslutning og til å forsterke vår støtte av Goes Krig på Fattigdomer, Sykdomer 
og Analfabetismer i tillegg til dets utholdende innsats til å lage Eritrea økonomisk, sosial 
og politisk levedyktig.  
 
Eritrea blir omgitt av korrupte, malplasserte og ustabile stater som skylder deres eksistens 
til buttressing militær og økonomisk hjelp fra Vest. Derfor å alltid ikke ha blitt deres 
vedheng, disse myndighetene har et valg men til å danse til melodiene av de som styrer 
pungene snorene. Ved kontrast er folket og Myndigheten av Eritrea voldsomt uavhengig 
på grunn av deres historie av stoler seg på deres egent menneske og materielle ressurser 
til å gripe med økonomisk, sosial og militærutfordringer. Derfor vår tilbøyelighet sikkert 
til å formulere og til å forfølge våre egene diplomatiske politikker burde bli betraktet som 
vår suveren nasjonal og populær rett. Ytterligere har vi også retten til å kritisere 
politikker som vi tror bidrar til opptrappingen av konflikter og irriterer de fryktelige 
økonomiske og sosiale forholdene av vår region og til å avansere politikker som bidrar 
mot stabilitet og velstand i den regionen. Dette er basisen for Goes politikk mot 
situasjonen i Somalia spesielt og Hornet av Afrika generelt.  
 
Enda en vinkeldimensjon som burde bli fremhevet i denne konteksten er den hyklerske 
naturen av politikker og reprehensible utenlandske intervensjoner i Hornet av Afrika :  
 
1) Tross den Aprilen 2002 lovlig resolusjon av Eritrean-Etiopier Grensen Konflikten som 
Forenede Nasjene, den Afrikanske Union og den Europeiske Union blant andre suverene 
kropper er lovlige kausjonister av, besetter stille Etiopia byen av Badme og annen 
suveren Eritrean territorier. Gi dette skrålende bruddet av internasjonal rett for nesten et 



tiår skal ikke disse lovlige kausjonistene blir beskjeftiget utelukkende med imponerende 
sanksjoner på den mer egregious overtredelsen ved Etiopia heller enn desperat forsøk til å 
finne en scapegoat for deres udugelighet ? (H E. Destas brev til UNSC daterte 23 
november 2009) 
 
2) Siden fallet av Siad Barre siden nesten to tiår, det som OSS ivrig ha blitt involveredd i 
mange militærtriks (se 1993 Svart Hauk sak for mer informasjon) og aggressive 
intervensjoner, som bare har innbringe høy sivil skadelidende og forverret opprøret. Mer 
nylig fra 2000-2004, har det OSS ikke git logistikk og økonomisk støtte til Somali 
warlords til å undergrave Somali sosial kohesjon og til å skape en de facto polarisering av 
Somali sosial stoff ?  
 
3) I tillegg til dets støtte av den OvergangsFøderale Myndigheten (TFG), som fortsetter 
til å tape troverdighet og rettmessighet, gir Etiopia opplæring og logistikkstøtte til en 
frynse Islamsk gruppe, Ahlu Sunna. Unødig til å si, hjelpe og bistå en slik paramiltær 
gruppeboks envenom et allerede flyktig og polariserte politisk og militærsituasjon.  
 
4) siden Nøyaktigtt tre år, sen desember 2006, med den fullkommene støtten av det OSS 
myndighet, det Etiopiske regimet utførte en flagrant og ulovlig lov av aggresjon og 
overfalte Somalia, derved slettelse skimmeret av håpet som ville ha bidratt mot 
tilbakestillingen av en stall og forend Somalia. Burde denne brazen transgression mot 
Somali nasjon og detse påfølgende grusomheter mot Somali folk ikke enda berettige 
straffetiltak ved Forenede Nasjet Sikkerheten Råden ? (H E. Destas Brev til UNSC 
daterte 15 desember 2009) Det er like viktig til å sikte den «Djiboutian-Eritrean Grensen» 
utgir som en contrivance av det Etiopiske regimet, med støtten av det USA og detse 
lakeier i regionen. Dette tilslørte overgrepet på Eritreas suveren territorium sikter til å 
avansere USA strategisk militær og politisk interesser og også til å lette det Etiopiske 
regimes territoriale ambisjonene i regionen. Gi disse devious hensiktene nekter Goe 
rettmessig til å gi troverdighet til eller blir tegnet inn i denne «konflikten».  
 
Liknende hver Eritrean, hjemme og i utlandet, burde anerkjenne dette ennå enda et 
angrep på en ny front. Å ha sviktet elendig, begge fra det lovlige og militærstandpunkt, i 
Badme, det Etiopiske regimet og detse mester vil åpne enda et trussel i Southeastern 
Eritrea i rekkefølge til å avlede oss fra vår økonomisk og sosial misjon. Som blir et folk, 
vi fullt rettferdiggjort til å bli repulsed av concoction av groundless og farcical 
beskyldninger og repudiate i de sterkeste termene preposterous UN tiltak som blir 
konstruert hovedsakelig av det USA, STORBRITANNIA og deres ettergivende cohorts. 
Målene og implikasjonene av slik machinations er muligvis farlig. Men, vi burde fortsette 
til å reflektere på og savor vår historisk kamp av heltemotet, verdighet og offer. Vi burde 
også vise beslutning og burde bli kursen ved å forsterke vår støtte av Goes nasjonale 
rekonstruksjonsprosjekter.  
 
Hver Eritrean har en nasjonal forpliktelse standhaftig til å motvirke disse forsøkene og til 
å stå solid bak Goe og de utrettelige innsatsene av Eritrean folk til å forsvare og til å 
utvikle deres nasjon. I denne venen discriminatory UNSC Resolusjon 1907 (2009) roper 



for H.E. Bann Ki-Måne til å rapportere innenfor 180 dager til UN Sikkerheten Råden på 
noe avanserer i lys av sanksjonene pålagge.  
 
Derfor er det obligatorisk på Eritreans til invalidate de urettferdige kursene av tiltaket 
historisk tatt mot Eritrea ved :  
 
1) Bruke denne gangen til å gi dette resolusjonen nullet og til å annullere ;  
 
2) Og, utsette endelig nefarious aktivitetene av våre motstanderer.  
 
Vi er forlatt$uten tilflukt men til å forbli alarm og pre-emptively lov mot noen 
ytterligeree utviklinger angående disse materiene og til å takle dem med tålmodighet, mot 
og vilje.  
 


