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Xarici siyasət haqqında 
 
Bütün xarici siyasətlər milli mənafe baxımından həll edilir. 

 
*** 

 
[Birillik  hakimiyyət  dövründə]  fəaliyyətimizin  çox  mühüm  sahəsi  olan  xarici  siyasətdə 
uğurlarımız da oldu, uğursuzluqlarımız da. Lakin ümumi şəkildə götürsək deyə bilərik ki, biz 
məhz xarici siyasət sahəsində qazandığımız nailiyyətlərin qurbanı olduq. 

 
*** 

 
Xarici siyasət sadəcə 5 ölkəyə getdin-gəldin deyil. Xarici siyasətin strategiyası və taktikası var. 
Dostunu və düşmənini müəyyənləşdirməlisən - dövlət siyasəti budur; "hamı bizim 
dostumuzdur" prinsipi yanlışdır. "Hamının dostu" olan dövlət əldə-ayaqda oynadılır. 

 
*** 

 
Biz (Elçibəy iqtidarı - tərtib.) xarici siyasətimizi onun üstündə qururduq ki, kim bizə dost 
olacaqsa biz də ona dost olacağıq, bu şərtlə ki, o həm də demokrat olsun. Ona görə harada 
demokrat varsa biz onların yanındayıq, harada diktatura varsa biz ona qarşıyıq. 

 
*** 

 
Şəksiz, Azərbaycanın xarici siyasətində Avropaya yönəliş, Avropa uğurlarına yönəliş doğru 
xətdir. Xarici siyasətdə Ukrayna-Gürcüstan-Azərbaycan-Moldova xəttinin möhkəmləndirilməsi 
uğurlu  siyasətdir.  Biz bunu belə qiymətləndiririk. Çalışılmalıdır ki, bu cür xətt Qazaxıstan, 
Özbəkistan və Türkmənistanla da sıx olsun. 

 
*** 

 
[GUAM birliyi] o üçlüyü (Ermənistan-Rusiya-İran birliyini - tərtib.] poza bilməz (bu, çətindir), 
amma Rusiyanı əvvəlki vəziyyətindən 50-60 faiz təcrid edə bilər; bu zaman Azərbaycanın və 
Gürcüstanın mövqeləri güclənər və Rusiya artıq burada istədiyini edə bilməz. Biz bu birliyin 
tərəfindəyik. Ona  Türkiyə, Rumıniya və Qara dəniz ətrafı ölkələr də daxil olmalıdır, çünki 
Rumıniya, Türkiyə,  Bolqarıstan, Ukrayna, Moldova və Gürcüstan uzun müddət Rusiyanın 
əzabını çəkmiş ölkələrdir. 

 
*** 

 
Çinlə siyasətimiz soyuqdu. Mən deyirdim ki, Çində 40 milyon türk var. Bəs niyə onlara azadlıq 
vermirsən? […] Sən mənim millətimi zəlil etmisənsə mən səninlə necə dost ola bilərəm? 

 
*** 

 
…Son vaxtlar Doğu Türküstanda, bildiyiniz kimi, uyğur türkləri ayağa qalxdılar. Orada məsələ 
nə  cürdür? Paytaxtı Urumçi şəhəri olan Sincan əyalətinin tam muxtariyyəti var: özünün 
idarəetmə  sistemi,  məktəbləri,  dini  mərasimləri və  s.  Uyğurlar  Çinlə  tamamilə  uyuşmaz 
haldadırlar. İndi azadlıqları uğrunda mübarizə aparırlar və buna nail olacaqlar. Çinin dağılması 
prosesi oradan başlanacaq. 
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*** 
 
Qəribədir,  biz  Ermənistanla  düşmənik,  müharibə  aparırıq.  Yunanıstan  da  Ermənistana 
köməklik  edir. Mən onunla - düşmənimi müdafiə edən bir dövlətlə necə dost ola bilərəm? 
Artıq  o,  mənim   düşmənimdir.  Sadəcə,  çalışaq  ki,  düşmən  olmayaq.  Buna  görə  də 
Yunanıstanla  mənim   münasibətim  həmişə  soyuq  olub.  Qoy  çıxıb  desin  ki,  bizimçün 
Ermənistan da, Azərbaycan da eynidir. Yoxsa bir tərəfi müdafiə edib, obiri tərəfi söyəcəksə, 
türkə düşmənçilik edəcəksə onunla dostluğum tutmaz. 

 
*** 

 
Vaxtilə mən Bolqarıstanın əleyhinəydim - bu ölkəni düşmən kimi tanıyırdım. Son illərdə 
türklərlə  düşmənçiliyi  atıb.  Onlara  imkan  yaradıb.  Vəssalam,  niyə  onunla  düşmənçilik 
etməliyik? Türklərlə düşmənçiliyi yerə qoyubsa buyursun, dostluq edək. 

 
*** 

 
…Mən Liviyanın başçısı Qəzzafiyə gəncliyimdə müsbət baxırdım - elə bilirdim ki, bu, bir 
inqilabçıdır. Sonra gördüm ki, yox, bu, başqa cəmiyyətin adamıdır və qəddar bir insandır. Bir 
neçə  dəfə  məni Liviyaya çağırdı,  dedi ki,  nə kömək  istəyirsiniz  eləyim.  Ancaq  mən bu 
təkliflərdən imtina etdim, çünki əməkdaşlıq edəcəyim dövlət gərək demokratik olsun. 

 
*** 

 
Məni İran da, Səddam Hüseyn hökuməti də, Livan da rəsmi səfərə dəvət etdi, ancaq bildirdim 
ki, o cür yırtıcı, irticaçı dövlətlərə getmərəm - bu, mənə yaraşmaz. Deyək ki, getdim İraqa, 
Səddam Hüseyn də məni yaxşı qarşıladı. Hətta yardım da etdi. Bəs Səddamın günahsız məhv 
etdirdiyi minlərcə adamın ailələri deməzmi ki, sən də namərd oldun? Bəs onların ah-naləsi 
necə olsun?! 

 
*** 

 
…Misirdə də sərt rejim var, ancaq orada dünyəvi dövlətdir - qanun var, parlament var, başqa 
demokratik institutları işləyir. Deyirdim ki, hə, Misrə gedəcəyəm, İsrailə gedəcəyəm. 

 
*** 

 
Doğrudan da, İsraildə güclü demokratik cəmiyyət var. […] Hər bir xalq azadlıq mübarizəsi 
aparır. Yəhudi xalqı da min illərdir yurdundan, yuvasından dağılmış haldadır. İsrail onun ana 
vətənidir. Niyə  gəlib burada məskunlaşmasın? Yaxşı, gəlib burda məskunlaşır və deyir ki, 
bura mənimdir. Sən  niyə  onu məhv etməlisən? […] Yox, mövcud ərəb torpaqlarını almır, 
sadəcə deyir ki, mənim ərazim buradır. 

 
Nə cür oldu - 1948-də elan etdilər ki, Fələstin bir muxtar dövlət, İsrail bir muxtar dövlət 
olaraq  ikisi  də  yaşasın.  Fələsin  dedi,  yox,  mən  bunu  qəbul  etmirəm  -  mən  müharibə 
aparacağam. Onda dedilər ki, qoy konfederal dövlət olsun. Gördülər ki, bu konfederal dövlət 
də baş tutmur, İsrail  özünü müstəqil dövlət elan etdi. Uzun müddət başladı mübarizəyə, 
mövqeyini möhkəmləndirməyə.  İsrail Süveyş kanalına qədər böyük bir ərazini tutmuşdu. 
Ancaq sonra qaytardı verdi, ona görə ki, yəni mənim ərazim budur - sən məni tanı, mən də 
sənin ərazinə gəlmirəm. Başqa sözlə, yəhudilər öz müqəddəratını təyin edən xalqdır. 
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Çoxları deyir ki, yəhudi xalqı islama, xristianlığa düşməndir. Bu, tamam boş fikirdir. O nə 
islamın,  nə də xristianlığın düşmənidir. Sadəcə olaraq, yəhudilər dünya kapitalında həmişə 
çox  fəal  rol   oynayıblar.  Əllərinə  böyük  kapital  yığıblar.  Bir  çox  ölkələrin  kapitalına 
yiyələndiklərinə görə inhisar da bunların əlinə keçibdir. O inhisarı məhv etməkçün yəhudilərə 
qarşı müharibə elan ediblər. Bunu bir vaxt İngiltərə etdi. Sonra Almaniyada elədilər. Təkcə bu 
dövlətlərdə yox, Polşada, Rusiyada, Çexoslovakiyada da maliyyə yəhudilərin əlindəydi. Elə 
buna  görə də onları qırırdılar ki, maliyyələrindən məhrum etsinlər. Bu, sadəcə bir talandı, 
çünki yəhudilərin əlində min tonlarca qızıl toplanmışdı. 

 
Bu gün İran niyə İsrailə qarşı çıxır? O bilir ki, İsrail bir dövlət kimi qüdrətə çevrilsə Yaxın və 
Orta Şərqin maliyyəsində əsas aparıcısı olacaq. Buna görə də indidən onunla mübarizə aparır. 

 
*** 

 
Kimin İsraildən, yəhudidən xoşu gəlmirsə deyir ki, Əbülfəz yəhudilərin agentidir, sionistdir. 


