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עמוסים בשגרת יומם – וביצעו כאן
 15-10ניתוחים ביום זה הכבוד של
העם הישראלי לחיים והדאגה הזו
היא חלק מהדי.אן .איי היהודי .זה
קשור לרצון היהודי לעזור .אנחנו
מתכוונים ליישם מיזמים דומים
נוספים ואנחנו נעזרים בניסיון של
ישראל בהתמודדות עם פציעות.
אני רוצה לאחל לישראל
שלום ולמסור את הערכתי כי
העמים העזרים וישראלים הם
חברים היסטוריים .העם הישראלי
תמיד סבל מהיעדר שלום .אנחנו
מאחלים להם שלום והמשך
הצלחה ישראלית .אומת הסטארט-
אפ היא חברה שלנו ואני מאחל לה
הצלחה רבה.
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שנה האחרונה חל זינוק באיכות היחסים
הבילטראליים בין ישראל לבין אזרבייג’ן .התהליך
שבו הקשרים הביטחוניים ,הכלכליים והחברתיים
הלכו והתחזקו מאז עצמאותה של אזרבייג’ן התנקזו לרגע
האמת במלחמת קרבאך השנייה שבה השיגה אזרבייג’ן
ניצחון מרשים.
היחסים שלנו עם ישראל כאלו שמתבססים על מילים.
הם אסטרטגיים .אנחנו מבינים אחד את השני .אני חושב
שעמוד השדרה של היחסים הוא דווקא הקשר בין העמים.
יחסי ישראל-אזרבייג’ן בנויים על הבנה היסטורית כנה.
פעמים רבות מנסים לפגוע בשיתוף הפעולה בינינו ,למרות
שזהו אינטרס של העם היהודי בכל רחבי העולם בקשר טוב
עם אזרבייג’ן.
בה בעת ,בדומה למדינת ישראל ,אזרבייג’ן לא באמת
יודעת מהו הקו של ממשל ביידן כלפי הסוגיות שנוגעות
אליה“ .אנחנו עדיין ממתינים למסרים מממשל בידן” ,שתי
הממשלות האחרונות לא פעלו עד תום בקווקז .אדרבא,
ממשל אובאמה טעה בהתנהלותו עם חברותיו ,כולל
ישראל .כך גם לגבי אזרבייג’ן”.
“יחסינו עם ישראל הם ממצוינים ,בכל התחומים .בה
בעת ,יחסי ישראל-אזרבייג’ן גם בנויים על החברות של
העם היהודי והעם האזרי .עבורנו אין מושג של לובי ,יהודים
שמתגוררים בארה”ב הם חברים של אזרבייג’ן והחברות
שלנו מתבססת על אותה החברות עם היהודים בכל העולם”.
ארגונים יהודים בארה”ב עוזרים לנו מאוד להעביר את
המסר של אזרבייג’ן  -והוא שאנחנו מנסים לבנות תחומי
שיתוף פעולה חדשים באזור ,שלום ויציבות בדרום הקווקז.
באזרבייג’ן תרבויות ודתות שונות גרות יחד במשך שנים
רבות .אנחנו
מאד גאים לראות יהודים שמתגוררים ברחבי אזרבייג’ן
והיהודים ברחבי העולם עוזרים לנו.
כשמגיעים לאזרבייג’ן רואים הישראלים את מסר השלום
ויש דגלי ישראל בכל רחבי אזרבייג’ן .זה הגיע מהלב של
העם באזרבייג’ן ומביע את ההערכה לערכים של היחסים
בין המדינות .יש לנו הבנות מצויינות וקשרים דיפלומטיים
נפלאים .ישראל היתה מהראשונות שהכירה באזרבייג’ן
ובעצמאות שלנו.
לפעמים יש נציגות דיפלומטית אבל היחסים לא כל כך
טובים כמו שיש לנו.
אנחנו בקשרים עם חברות ישראליות ומפעילים את
הקשרים הבין-ממשלתיים הפוטנציאל של החברות
הישראליות לעזור לנו הוא גדול .אנחנו מעוניינים בסיוע של
חברות ישראליות בבניית ערים חכמות ובתחום המים”.
אחד מהאירועים שהשפיעו עמוקות על העם האזרי ,ולא
רק על הממשל בבאקו ,הייתה משלחת של רופאי עיניים
ישראלים שהפסיקו את שגרת יומם והמריאו לאזרבייג’ן
כדי לטפל בנפגעי מלחמת קרבאך השנייה .אני הייתי אסיר
תודה ,שרופאים הגיעו לאזרבייג’ן ,למרות שברור כי הם
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היקמט חג’’ב,
עוזר של נשיא אזרבייג'ן בתחום יחסים הבינלאומיים

היחסים עם מדינת
ישראל אסטרטגיים
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