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מוסה מרג'נלי
עורך ראשי

מגזין IRS מורשת-  גשר של 
תקשורת ,ידידות וחברות

אזרבייג'ן היא מדינה של תרבות עשירה ועתיקה. כדאי להזכיר כי תצורות המדינה הראשונות בכדור הארץ 
- מנא, מדיה, אטרופטנה, קמו הרבה לפני העידן החדש, ואלבניה היא אבן דרך חשובה למדינת הקווקז של ימי 

הביניים.
הארכיאולוגי  המתחם  ידי  על  נתמכת  האנושית  התרבות  ממרכזי  לאחת  נחשבת  שאזרבייג'ן  העובדה    
האנדרטה  נצבעה  הספירה,  לפני  באלף הראשון  בכדור הארץ  אזיך בקראבאך.   בעולם של מערת  המפורסם 
העתיקה ביותר של הזורואסטריאניזם "אוסטה".  יחד עם זאת, אזרבייג'ן הייתה חלוצה של הנצרות בקווקז. 
הדפוסים על קירות המסגדים, המאוזוליאומים, הארמונות והבתים הם בצדק גאוות האומה ובמשך כמה מאות 
שנים משכו את תשומת ליבם של אנשים ברחבי העולם. דוגמאות לכך הן מוזולית מומין חטון בנחצ'יוואן, ארמון 

שקי, ארמון שירוונשך בבאקו ועוד.
הופעתה של הקהילה היהודית באזרבייג'ן מתוארכת למאה ה- 8 לפני הספירה. מאז התיישבו טאטים-יהודים 
דוברי פרסית באזור. לאום זה כונה "יהודי ההרים", המרכז האטנו-תרבותי והחברתי-כלכלי הגדול ביותר בו הוא 
הכפר קרסנאיה סלובודה, שנמצא בסמוך לעיר גובה שנמצאת באזרבייג'ן. כיום מתגוררים בכפר 4.500 יהודים 

בערך.  יהודי הרים מארצות שונות מגיעים לכאן בחגים. 
עם  זמנית  בו  כמעט  באזרבייג'ן  מאירופה  אשכנזים  יהודים  הופיעו   ,-19 ה  במאה  כבר  רב,  זמן  לאחר 
ומאוחר  המדינה,  גרוזיה בשטח  יהודי  הופעתם של  מתוארכת  התקופה  באותה  בערך  הגרמנים.  הקולוניסטים 
יותר, הספרדים. במשך מאות שנים חיו היהודים באזרבייג'ן בשלום, הרמוניה ובכבוד עם שאר האוכלוסייה וכן 
אימצו מאפיינים רבים מתרבות השכנים. אזרבייג'ן היא בין המדינות עם ביטויי האנטישמיות המועטים ביותר, 

כאן אף פעם לא הייתה אנטישמיות וכולי תקווה שלא תהיה גם בעתיד.
25 בדצמבר  מדינת ישראל הייתה בין המדינות הראשונות אשר הכירו עצמאות של אזרבייג'ן - כבר ב- 
שגרירות  פועלת   1993 אוגוסט  ומאז   ,1992 באפריל   6 ב-  נוצרו  המדינות  בין  דיפלומטיים  יחסים   .1991

ישראלית בבאקו.
 למרות היעדרות שגרירות אזרבייג'ן בישראל, שפתיחתה מתעכבת בשל גורמים גיאופוליטיים מסוימים, 

היחסים בין המדינות מתפתחים באופן חזק ודינאמי והיום והם הגיעו לרמה של שותפות וברית אסטרטגית. 
יש לציין כי אזרבייג'ן מהווה מקור נפט במשקל של 65% מייבוא הנפט בישראל וישראל היא אחת הצרכניות 
הגדולות ביותר של נפט אזרבייג'ן בשוק העולמי. הקהילה הפעילה של יוצאי אזרבייג'ן בישראל ממלאת תפקיד 

חשוב בעולם הפרלמנטרי, כמו גם ברמת יחסי ארגוני הציבור בין המדינות.
תגלו את אזרבייג'ן עם
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