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Як повідомляє Інформаційне Агентство «1news.Az» з посиланням на Азербайджанське
Державне Телеграфне Агентство «Азертадж», МЗС Азербайджанської Республіки
розповсюдило заяву для друку у зв'язку з підписанням 10 жовтня 2009 року у Швейцарії
протоколів про встановлення і розвиток дипломатичних відносин між Турецькою
Республікою і Республікою Вірменія.
У заяві мовиться, що Міністерство закордонних справ вважає за доцільне повідомити
таке:
«Позиція азербайджанської сторони з даного питання однозначна. У 1993 році
Туреччина на знак протесту проти окупації Вірменією азербайджанських земель і
розв'язаної проти Азербайджану агресії закрила кордони з Вірменією. В результаті
вірменської агресії були окуповані 20 відсотків азербайджанських земель, близько 1
мільйона громадян Азербайджану, що піддалися етнічному чищенню, стали біженцями і
вимушеними переселенцями на рідній землі, на окупованих територіях була знищена
культурно-історична спадщина Азербайджану.
Вірменія ігнорувала прийняті протягом
цього часу Радою Безпеки і Генеральною Асамблеєю ООН, ОБСЄ, ПАРЕ, ОІК і іншими
міжнародними організаціями численні резолюції і документи, осуджуючі агресивну
політику Вірменії, що вимагають виведення вірменських військ з окупованих
азербайджанських територій і повернення вимушених переселенців до рідних осель, і
ніяких зрушень для ліквідації наслідків даної агресії досягнуто не було.
У зв'язку з цим питанням азербайджанська сторона посилається на численні заяви
високопоставлених офіційних осіб Турецької Республіки, а також прем'єр-міністра пана
Реджепа Тайіба Ердогана, зокрема на його слова під час виступу 14 травня 2009 року в
Міллі Меджлісі Азербайджанської Республіки «Туреччина закрила кордони з Вірменією
після окупації нею азербайджанських земель. Кордони можуть бути відкриті після
усунення окупації.

Поки вимоги наших азербайджанських братів не будуть задоволені, ми не відступимо від
цієї позиції ні на крок. Це взаємопов'язано і не може розглядатися окремо», а також на
організованому 17 вересня 2009 року іфтарі з представниками турецьких засобів масової
інформації «Ми не можемо відкрити кордонів до тих пір, поки конфлікт між
Азербайджаном і Вірменією не буде врегульований. Ми не можемо зробити цей крок без
рішення даної проблеми».
Як ми вже неодноразово відзначали, встановлення відносин кожної держави з іншими
державами, в принципі, є її суверенним правом. Проте нормалізація відносин Туреччини з
Вірменією до виведення вірменських військ з окупованих азербайджанських територій
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прямо суперечить національним інтересам Азербайджану і кидає тінь на братерські
відносини між Азербайджаном і Туреччиною, що спираються на історичне коріння.
Враховуючи важливість відкриття всіх кордонів і комунікацій в регіоні, Азербайджан
вважає, що відкриття в односторонньому порядку турецько-вірменських кордонів
поставить під питання архітектуру регіонального світу і безпеки».
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