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לאזרבייג'ן יציבים מאוד מהיום הראשון" .הם נקבעו על
ידי הנשיא היידר אלייב ונשארו כאלה עד היום .לאורך כל
הממשלות והשינויים בפוליטיקה הישראלית ,קשרי הידידות
תמיד נשמרו ,בכל המישורים".
גם קבוצת הידידות הבין-פרלמנטרית ישראל אזרבייג'ן
פעילה מאוד .חברי פרלמנט מאזרבייג'ן מגיעים לביקורים
רשמיים בישראל וחברי כנסת מגיעים לביקור באזרבייג'ן.
באשר לקהילה היהודית באזרבייג'ן אומר ליברמן" :אין
לי ספק שהקהילה היהודית באזרבייג'ן ממלאת תפקיד חשוב
ומשמעותי בשמירה ופיתוח של יחסים הדדיים ומשמשת
כמעין 'גשר אנושי' בין שתי מדינותינו" .עוד הוסיף השר
לשעבר כי "יהודים חיו באזרבייג'ן במשך אלפי שנים ותמיד
הרגישו בסביבה בטוחה ,מופלאה וידידותית .אזרבייג'ן הייתה
וממשיכה להיות דוגמא מובהקת לרב תרבותיות וסובלנות
דתית ואתנית".
לגבי הסכסוך בנגרנו קרבאך אומר השר לשעבר ליברמן
ש"אנו מכירים ומכבדים את שלמותה הטריטוריאלית של
אזרבייג'ן .אני מקווה כי יימצא פתרון ראוי לסכסוך בתהליך
של משא ומתן דו-צדדי באמצעות דיאלוג ישיר בין אזרבייג'ן
לארמניה .האלטרנטיבה הצבאית היא תמיד גרועה יותר ונוס
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שאת עמה אלפי נפגעים .אלפים נותרים אלמנות ויתומים .אני
מאוד מקווה שהשכל הישר יגבר ויימצא פתרון ראוי".
 27השנים שעברו מאז החלו ישראל ואזרבייג'ן לשיתוף
פעולה הן רק תחילת המסע ,אומר ליברמן" .אני מקווה
ששתי המדינות יעבדו באופן הדוק ומועיל לעוד שנים רבות
ומאחל לאזרבייג'ן וישראל שלום ,שלווה ושגשוג".
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יחסים ישראל-אזרבייג’ן

אביגדור ליברמן ":אזרבייג'ן
הינה השותף האסטרטגי של
מדינת ישראל"
שר

הביטחון לשעבר ,ח"כ אביגדור ליברמן פעל
רבות לחיזוק היחסים בין ישראל לאזרבייג'ן.
"אני שמח מאוד שיצא לי באופן אישי
ליטול חלק מרכזי בבניית היחסים בין מדינותינו .אני
גאה שהייתה לי ההזדמנות לתרום להתפתחותם ולחיזוקם
החיוביים".
לדבריו ,במהלך ביקוריו החוזרים ונשנים באזרבייג'ן הוא
"הרגיש בבית" .ליברמן נפגש עם אישים רבים באזרבייג'ן
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ובראשם נשיא המדינה אילהם אלייב" .תמיד הקדשתי חשיס
בות רבה לפיתוח היחסים בין ישראל לאזרבייג'ן ותוך כהונתי
כשר חוץ ושר הביטחון עשיתי ככל יכולתי להניח יסודות
איתנים לשותפות אסטרטגית" ,מספר ליברמן ,ש"איפשרו לנו
לחזק משמעותית את שיתופי הפעולה בתחומים כמו היי-טק,
תעשייה צבאית ,חקלאות ,מים ,אנרגיה ועוד" .מחזור הסחר
בין שתי המדינות הגיע ל 3-מיליארד דולר.
השר לשעבר ליברמן מספר שהיחסים בין ישראל
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