
Hər il iyulun 14-də fransız xalqı 
öz ölkəsinin milli bayramını – Bas-
tiliya qalasının alınması gününü 
təntənə ilə qeyd edir. Təbii ki, bu 
bayram Fransa ilə isti münasibətlərə 
malik olan Azərbaycanda da qeyd 
olunur. Təsadüfi deyil ki, bu gün 
Azərbaycanın xarici siyasətində 
Fransa önəmli yer tutur. Xüsusilə 
Avropaya inteqrasiya prosesində bu 
ölkənin əhəmiyyətli rolunu nəzərə 
almaq lazımdır. O, Avropada ümumi 
iqtisadi göstəricilərinə görə Almani-
yadan sonra ikinci yerdə durur.

Cənubi Qafqaza həmişə ciddi 
fikir verən rəsmi Paris 1991-ci 
il dekabrın 31-də Azərbaycanın 
müstəqilliyini tanıdı. Belə bir qərarı 
Türkiyədən sonra ikinci qəbul 
edən Fransa 1992-ci il fevralın 
21-də Azərbaycan ilə diplomatik 
münasibətlər qurdu, martın 19-
da isə Bakıda öz səfirliyini açdı. 
Avropanın siyasi, iqtisadi, mədəni 
həyatında mühüm rol oynayan 
Fransa ilə Azərbaycanın diplomatik 
münasibətləri hələ 1918-ci ildə – 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti elan 
olunduğu vaxtdan formalaşıb.

O dövrdən etibarən dövlət 
və hökumət başçılarının yüksək 
səviyyəli qarşılıqlı səfərləri iki 
ölkə arasında münasibətlərin 
ildən-ilə güclənməsinə müsbət 
təsir göstərmişdir. 1993-cü ildə 
Azərbaycanın yeni dövlət başçısı, 
Prezident Heydər Əliyev xarici 
ölkələrə ilk rəsmi səfərini məhz 
Fransadan başladı. 

Azərbaycan–Fransa tərəfdaşlığı 
Prezident İlham Əliyevin 2003-

cü ildən ölkəyə rəhbərlik etdiyi 
müddətdə daha da dərinləşdi. 
Prezident İlham Əliyev də ilk xarici 
və rəsmi səfərini Fransaya etdi. Bu 
cür siyasi gedişlər Azərbaycanın 
xarici siyasət kursunda Fransaya 
böyük önəm verildiyini göstərirdi. 
Ötən illərin müsbət ənənəsinin 
davamı olaraq Prezident İlham 
Əliyevin 2018-ci ilin iyulunda 
Fransaya rəsmi səfəri səmərəli 
və məhsuldar oldu. Səfər zamanı 
2,3 milyard dollarlıq sazişlər 
imzalandı. Həmçinin səfər 
çərçivəsində Fransanın 11 şirkətinin 
nümayəndələri ilə səmərəli işgüzar 
görüşlər keçirildi.

Fransa 1995-ci il martın 23-də 
ATƏM-in (sonralar ATƏT) Budapeşt 
sammitində Rusiya və ABŞ ilə yana-
şı, Minsk qrupunun həmsədri oldu 
və ona münaqişənin sülh yolu ilə 
həllində vasitəçilik missiyası həvalə 
edildi.

Azərbaycan 2009-cu ildə daxil 
olduğu “Şərq Tərəfdaşlığı’’ proqramı 
çərçivəsində Avropa ilə fəal dialoq 
aparmağa başladı. Bu işdə Fransa 
xüsusi önəm kəsb edirdi. 2014-cü 
ilin may və 2015-ci ilin aprelində 
Bakıya rəsmi səfərlər edən Fransa 
Prezidenti Fransua Olland ilə Pre-
zident İlham Əliyev arasında görüş 
səmimi və konstruktiv xarakter 
daşıdı.

Ötən dövr ərzində çoxtərəfli 
beynəlxalq qurumlar çərçivəsində, 
xüsusilə də NATO strukturları ilə 
geniş əlaqələr qurulmuşdur. 2011-
ci ildə Azərbaycan bu qurumla 
əməkdaşlıq barəsində üçüncü fərdi 

fəaliyyət planını təsdiq etmiş və 
xaricdəki sülhməramlı əməliyyatlara 
(Kosova, Əfqanıstan) dair 
öhdəliklərini vaxtlı-vaxtında yerinə 
yetirməkdə davam edir.

İki ölkə arasında münasibətlərin 
belə yüksək səviyyəyə çatdırılma-
sında Heydər Əliyev Fondunun 
fəaliyyətinin də özünəməxsus rolu 
olub. Fondun prezidenti, Birinci 
vitse-prezident  Mehriban Əliyeva bu 
əlaqələri daim diqqət mərkəzində 
saxlayır, öz fəaliyyəti ilə ölkələrarası 
münasibətlərə töhfə verib. Eyni za-
manda, Milli Məclisdə Azərbaycan–
Fransa parlamentlərarası əlaqələr 
üzrə işçi qrupu səmərəli fəaliyyət 
göstərir. Onun rəhbəri Azərbaycanın 
Birinci vitse-prezidenti Mehriban 
Əliyevadır. 2019-cu il martın 11-də 
birinci vitse-prezident  
Mehriban Əliyevanın Fransaya 
növbəti səfəri qarşılıqlı münasibətləri 
yeni səviyyəyə qaldırdı.

Heydər Əliyev Fondunun həyata 
keçirdiyi çoxşaxəli fəaliyyət proqra-
mı nəticəsində dünya mədəni irsinin 
Fransadakı ən gözəl nümunələri 
bərpa olunub. Buna misal olaraq 
Parisdə Versal Sarayının parkındakı 
ümumbəşəri abidələrin, Strasburqda 
XV əsrə aid kafedralın beş vitri-
ninin bərpasını, Luvr muzeyində 
İslam İncəsənəti Departamentinin 
yaradılmasını göstərmək olar.Bu 
istiqamətdə artıq bir sıra konstruktiv 
addımlar atılmışdır. İki ölkə ara-
sında münasibətlərə hüquqi baza 
yaratmaq məqsədilə artıq 42 sənəd 
imzalanmışdır.

Hazırda qloballaşan dün-
yanın mühüm güc və siyasət 
mərkəzlərindən biri olan Fransanın 
Azərbaycanla əməkdaşlığının daha 
da dərinləşməsinə, respublikamı-
zın Avropa strukturlarına dinamik 
inteqrasiyasına marağı daha da 
artıb. Həmçinin Fransanın Cənubi 
Qafqazda əsas ticarət tərəfdaşı 
olan Azərbaycan ilə telekommu-
nikasiya, şəhərsalma, nəqliyyat, 
yüngül sənaye, şərabçılıq və digər 
sahələrdə əməkdaşlığı getdikcə 
möhkəmlənir.

Son illər ərzində iki ölkə ara-
sında ticarət dövriyyəsinin həcmi 
2 milyard dollar təşkil etmişdir. 
Azərbaycanda həm səhmdarlar, 
həm də tədarükçülər qismində 
50-dən çox fransız şirkəti fəaliyyət 
göstərir. Azərbaycana əmtəə ixrac 
edən ölkələr arasında Fransa ilk 
onluğa daxildir.  

Fransanın Azərbaycana 
göndərdiyi ixracat məhsulları daha 
geniş sahələri əhatə edir. Bunlar 
əsasən təchizat avadanlıqları, infor-
matika və elektronika məmulatları, 
sənaye və kənd təsərrüfatı avadan-
lıqları, digər sənaye məhsulları – 
məsələn, kimya, kosmetika və metal 
məmulatlardan ibarətdir. Fransız 
müəssisələri bank, elektrik enerjisi 
və ətraf mühitin mühafizəsi və is-
tehlak malları bölmələrində fəaliyyət 
göstərir.

Azərbaycanın Fransa ilə infrast-
ruktur, nəqliyyat, ictimai nəqliyyat, 
metro, dəmir yolu nəqliyyatı, suyun 
idarə edilməsi və bu sektorlara in-
vestisiyaların yatırılması sahəsində 
geniş əməkdaşlığı mövcuddur. 
Xüsusilə nəqliyyat, ərzaq-yeyinti, 
mehmanxana, kənd təsərrüfatı, 
enerji, yüksək texnologiyalar, 
telekommunikasiya və s. sahələrdə 
iqtisadi əlaqələr qurulmuşdur.

Fransız müəssisələri neft və 
neft məhsulları sənayesində daha 
yaxından iştirak edir, onlar həmçinin 
Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəmərini 
idarə edən konsorsiuma daxildir. 
“Total” şirkəti bu konsorsiumun 5 və 
Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərinin 
10 faizinə sahibdir. 2009-cu il 
fevralın 27-də “Total” şirkəti Xəzərin 
Azərbaycan sektorunda “Abşeron” 
strukturunun birgə kəşfiyyatı və 
işlənilməsinin əsas prinsipləri haq-
qında fransızlarla müqavilə imzala-
yıb (“Total”ın iştirak payı 40 faiz). 

2013-cü ildə “Şahdəniz” layihəsi 
ilə bağlı XXI əsrin kontraktı im-
zalanıb. Burada Avropa İttifaqı - 
Azərbaycan əlaqələrinin əhəmiyyəti 
ön plandadır. Bu layihə Avropanın 
ən böyük infrastruktur layihəsi ol-
maqla oraya qoyulacaq sərmayənin 
həcmi təqribən 45 milyard dollar 
təşkil edir. 

İki ölkə arasında ətraf mühi-
tin çirklənməsinə qarşı mübarizə 
sahəsində də əməkdaşlıq genişlənir. 
Fransanın CNİM şirkəti Bakıda zibil 
emalı zavodunun tikintisi və zavo-
dun 20 il ərzində istismarı barədə 
müqavilə imzalayıb.

Hazırda dünyanın potensial 
qaz ixracatçıları sırasında möv-
qeyini getdikcə möhkəmləndirən 
Azərbaycan Cənubi Qafqazın 
və Avropanın enerji xəritəsini 
zənginləşdirir, müstəqil iqtisadi 
siyasət yeridən bir ölkə kimi bir 
sıra qlobal enerji və nəqliyyat 
layihələrinin təşəbbüskarı, eyni 
zamanda, fəal iştirakçısı rolunda 
çıxış edir. Malik olduğu zəngin 
karbohidrogen ehtiyatları hesa-
bına enerji təhlükəsizliyini tam 
təmin edən ölkəmiz uzun illərdir ki, 
Avropanın da enerji təhlükəsizliyinə 
mühüm töhfələr verir. Əhəmiyyətinə 
görə XXI əsrin layihəsi adlandırı-
lan Cənub Qaz Dəhlizi Avropa ilə 
əlaqələrdə mühüm amil kimi çıxış 
edir. Belə ki, Cənub Qaz Dəhlizi 
başlanğıcını Xəzər dənizinin 
Azərbaycan sahillərindən – 
Səngəçal terminalının ərazisindən 
götürür.

Azərbaycanın ilk peyki – 
“Azərspace-1’’ Cənubi Amerikada, 
Fransanın inzibati idarəçiliyində 
olan Fransız Qvianasındakı Kuru 
kosmodromundan – Qviana Kosmik 
Mərkəzindən üzərində üçrəngli 
Azərbaycan bayrağı olan “Ariane-5’’ 
daşıyıcı raketi ilə orbitə buraxılıb. 
Bu, iki ölkə arasında yüksək kosmik 
texnologiyalar sahəsində qurulan 
sıx tərəfdaşlıq nəticəsində mümkün 
olmuşdur.

Təqdirəlayiq haldır ki, BMT-nin 
iqlim dəyişikliyi üzrə 21-ci konf-
ransına evsahibliyi edən Fransa, 
qlobal istiləşməyə qarşı mübarizə 
sahəsində üzərinə düşən öhdəliyi 
yerinə yetirdiyinə görə Azərbaycanı 
alqışlayır.

İki ölkə arasında təhsil, elm 
və mədəniyyət sahələrində də 
əməkdaşlıq inkişaf edir. Prezident 
Fransua Olland tərəfindən Fran-
sa Təhsil Nazirliyinin proqramı 
əsasında 2014-cü ildə açılmış və 
yüzdən çox şagirdə bağçadan ba-
kalavr dərəcəsinədək təhsil almağa 
imkan verən Bakı Fransız Liseyinin 
fəaliyyəti ürəkaçandır. Həmin ilin 
mayında Azərbaycan və Fransa 
prezidentləri tərəfindən  UFAZ-ın 
(Fransa–Azərbaycan Universiteti) 
yaradılması rəsmən elan edildi. 
Onun yaranması Strasburq Uni-
versiteti ilə Bakı Dövlət Neft və 
Sənaye Universitetinin əməkdaşlığı 
sayəsində mümkün oldu. 

Beləliklə, 2017-ci ilin sentyab-
rında Fransa-Azərbaycan Univer-
sitetinin (UFAZ) açılış mərasimi əsl 
bayrama çevrildi. Gözəl və yaraşıqlı 
tədris binası istedadlı azərbaycanlı 
gəncləri öz qoynuna aldı və onlar 
üçün mühüm təhsil ocağına çevrildi. 
Kimya, geofizika, informatika və neft 
sənayesi üzrə fənlər Strasburq Uni-
versiteti ilə Rennes Universitetinin 
Bakı Neft və Sənaye Universitetilə 
səmərəli əməkdaşlığı sayəsində 
tədris olunur.

Fransız dilinin tədrisi 
Azərbaycanda ingilis və rus 
dillərindən sonra üçüncü yeri tutur. 
Azərbaycanda fransız dilinin tədrisi 
sahəsində İFA aparıcı qurumdur. O, 
eyni zamanda, fransız dili (DELF, 
DALF, TCF) sertifikatlarını almaq 
üçün imtahan keçirən yeganə qu-
rumdur. İFA-da təşkil olunan dərslər 
bütün yaşda və bütün səviyyədə 
olanlar üçündür. Bundan əlavə, 
fransız danışıq dili klubarı hər həftə 
məşğələlər təşkil edir. Fransız 
dilində vəsaitlərlə (kitablar, lüğətlər, 
komikslər, DVD və s.) zəngin 
kitabxana/mediatekanın qapıları 
bütün şəhər sakinlərinin üzünə 
açıqdır. Hazırda respublikamızın 
orta məktəblərində 43 min şagird, 
universitetlərdə isə 5 min tələbə 
fransız dilini öyrənir. Bu rəqəmlər 
getdikcə artmaqdadır. Mədəniyyət 
sahəsində Fransa ilə Azərbaycan 
arasında tərəfdaşlıq Bakı ilə yanaşı, 
regionlarda da inkişaf edir. Bu, 
xüsusilə Azərbaycandakı Fran-
sız İnstitutunun (İFA) fəaliyyətinin 
nəticəsidir. Onun vəzifəsi 
Azərbaycanda fransız dilini inki-
şaf etdirmək və iki ölkə arasında 
elmi-mədəni kütləvi tədbirlər təşkil 
etmək və mədəniyyət sahəsində 
mübadilələri həyata keçirməkdir. 

Üç əsrdən çox tarixə malik olan 
Azərbaycan – Fransa mədəni, 
elmi, bədii yaradıcılıq əlaqələri 
hər iki xalqın bir-birini daha ya-
xından tanımasına və yaxınlaş-
masına səbəb olmuşdur. Zəngin 
yaradıcılığa və adətlərə malik olan 
Azərbaycan klassik ədəbiyyatı və 
folkloruna aid materialların top-
lanması və tərcüməsi sahəsində 
Fransa ədəbiyyatçılarının rolu 
böyükdür. Fransız tədqiqatçıları 
zəngin Azərbaycan şifahi və yazılı 
xalq xəzinəsinə çox böyük diqqət 
yetirmiş, “Avesta”, “Kitabi Dədə-
Qorqud”, “Koroğlu” kimi sənət 
abidələrini, Nizami, Xaqani, Nəsimi, 
Füzuli, Xətai, Axundov və başqa 
görkəmli ədəbiyyatçıları tədqiq və 
tərcümə etməyə səy göstərmişlər. 
Azərbaycanda V.Hüqo, J.Vern, 
A.Düma, Mopassan, Molyer və 
başqa fransız yazıçı və şairlərinin 
əsərləri istər orijinaldan, istərsə də, 

tərcümədən oxucularımız tərəfindən 
sevilə-sevilə oxunur. 

Artıq neçə illərdən bəridir ki, 
Azərbaycan və Fransa arxeoloqları 
arasında sıx əməkdaşlıq fəaliyyət 
göstərir. Onlar birgə üç komandadan 
ibarət heyətlə respublikanın Tovuz, 
Lənkəran və Naxçıvan bölgələrində 
qazıntı işləri aparırlar. Bu elmi 
əməkdaşlıq hər iki ölkənin müvafiq 
elmi strukturları arasında tərəfdaşlıq 
münasibətlərinə əsaslanır. Bu arxe-
oloji qazıntılar gedişində miladdan 
əvvəl 5-4-cü minilliklərdə Mesopo-
tamiyanın Qafqaz ilə əlaqələri, Kür–
Araz mədəniyyətinin yaranması, 
tunc və dəmir dövrləri öyrənilir. 

Heydər Əliyev Fondu-
nun təşkilatçılığı ilə Fransada 
Azərbaycan mədəniyyəti günlərinin 
keçirilməsi artıq bir ənənə halı-
nı almışdır. Dünyanın ən seçilən 
festivallarının təşkilatçısı olan, yüz 
minlərlə turistin ziyarət etdiyi Kan 
şəhərində neçə ildir ki, Azərbaycan 
mədəniyyəti günləri təşkil edilir.

Keçmiş nazir və hazırki Arkti-
ka və Antarktika üzrə səfir xanım 
Seqolen Royal, mədəniyyət naziri 
Ə.Qarayev, AMEA-nın prezidenti A. 
Əlizadə, Fransanın Azərbaycandakı 
səfiri xanım Aurelia Buşezin 
iştirakı ilə bu il iyulun 4-də Dövlət 
İncəsənət Muzeyində “Azərbaycan-
Fransa birgə arxeoloji qazıntıların 
10 illiyi” sərgisinin açılışı oldu. Bu 
sərgi 5 iyul – 5 avqust tarixlərində 
Tovuz, Lənkəran və Naxçıvan 
bölgələrində 10 il müddətinə üç 
Fransız–Azərbaycan arxeolo-
ji missiyası tərəfindən aparılan 
tədqiqatların nəticələrini Azərbaycan 
ictimaiyyətinə ilk dəfə təqdim 
edəcəkdir. Tədbir, iyunun 30-dan 
etibarən Bakıda keçirilən UNESKO-
nun İrs Komitəsinin 43-cü iclasının 
rəsmi proqramına daxil edilib.

Ümumiyyətlə, Azərbaycan–Fran-
sa münasibətləri öz xarakterinə 
və mahiyyətinə görə sülh və 
təhlükəsizliyə xidmət etməklə 
yanaşı, eyni zamanda, Avropa-
da və Cənubi Qafqazda iqtisadi 
tərəqqiyə geniş imkanlar açır. 
Strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə 
yüksələn bu əməkdaşlıq hər iki 
dövlətin və xalqın qarşılıqlı milli 
maraqlarına xidmət edir. Bu gün iki 
ölkə arasında münasibətlər bü-
tün sahələrdə yüksələn xətt üzrə 
inkişaf edir. Möhkəm əminliklə 
demək olar ki, yaxın gələcəkdə 
qarşılıqlı münasibətlər yeni zirvələrə 
yüksələcəkdir.

Atamoğlan MƏMMƏDLI, 
Bakı Dövlət Universitetinin 

dosenti, tarix üzrə fəlsəfə doktoru

Bu gün nəinki Avropanın, heç dünyanın da siyasi, iqtisadi və mədəni həyatını 
Fransasız təsəvvür etmək mümkün deyil. Bu ölkə təkcə bəşər tarixində, onun 
hərbi-siyasi həyatında deyil, eyni zamanda, iqtisadi həyatında da güc mərkəzi 
kimi seçilməkdədir. Fransa öz iqtisadi inkişafına görə dünyanın aparıcı sənaye 
dövlətlərinin “böyük yeddiliyi”nə daxildir. O, dünyanın 5-ci iqtisadi gücüdür. O, dünya 
ümumi daxili məhsulunun 5 faizini və dünya ticarətinin 6 faizini formalaşdırır. Fransa 
Rusiya və Ukraynadan sonra ərazi baxımından Avropanın ən böyük ölkəsidir.

Azərbaycan-Fransa münasibətləri 
strateji səviyyəyə yüksəlir
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“Biz Şəki abidələrinin dünya miqyasına çıxarılması ilə fəxr edirik”
 � Məlum olduğu kimi, son illər həm dövlət başçımız, həm də Heydər Əliyev 

Fondu tərəfindən Azərbaycanın mədəni irsinin dünya səviyyəsində tanıdılması və 
qorunması istiqamətində çoxsaylı layihələr həyata keçirilir. Təbii ki, bu fəaliyyət 
beynəlxalq təşkilatlarla, xüsusən dünya mədəniyyəti, təhsili və elminə məsul 
olan UNESKO ilə sıx əməkdaşlıq şəraitində reallaşdırılır. Məlum olduğu kimi, 
İçərişəhər, Qız qalası və Şirvanşahlar Saray Kompleksi, Qobustan Qaya Sənəti 
Mədəni Landşaftı UNESKO-nun Ümumdünya İrs Siyahısında, həmçinin xalqımızın 
qeyri-maddi mədəni irsinin 13 nümunəsi UNESKO-nun Qeyri-Maddi Mədəni İrs 
Siyahısında yer alır. Dövlət başçımızın da dediyi kimi, bu hadisələr Azərbaycan 
xalqının ümumbəşər mədəniyyətinə verdiyi töhfənin beynəlxalq miqyasda bir daha 
etirafıdır.

Bu baxımdan 2019-cu ilin iyul ayı xalqı-
mız, xüsusən, Şəki ictimaiyyəti üçün xüsusilə 
əlamətdar oldu. Belə ki, iyulun 7-də Ümumdünya 
İrs Komitəsinin Bakıda keçirilən 43-cü sessiya-
sında müzakirəyə çıxarılan növbəti nominasiya 
Azərbaycanın təqdimatı – Şəki Xan Sarayının və 
şəhərin tarixi mərkəzinin Ümumdünya İrs Siyahı-
sına salınması ilə bağlı məsələ oldu. Nominasiya 
ilə bağlı Abidələr və Tarixi Yerlərin Mühafizəsi 
üzrə Beynəlxalq Şuranın hesabatı dinlənildi. Şəki 
Xan Sarayında aparılmış son bərpa işləri barədə 
məlumat verildi. Şəhərin tarixinin iki min ilə yaxın 
olduğu qeyd edildi. Bununla belə, adıçəkilən şura 
tərəfindən müəyyən tövsiyələrin də olduğu bildirildi.

Çoxsaylı müzakirələrdən sonra Şəki Xan Sarayı 
ilə şəhərin tarixi mərkəzinin UNESKO-nun Ümum-
dünya İrs Siyahısına salınması ilə barədə qərar 
qəbul olundu. Beləliklə, qədim Şəki İçərişəhər və 
Qobustandan sonra Azərbaycanın Ümumdünya 
İrs Siyahısına salınan üçüncü mədəni irs məkanı 
oldu. Bizim üçün ən xoş olan məqamlardan biri də 
həm cənab Prezident İlham Əliyevin, həm də Birinci 
vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın bu 
münasibətlə xalqımızı təbrik etməsi idi.

Mən fəxrlə qeyd edirəm ki, Şəki Azərbaycanın 
ən qədim ticarət, sənətkarlıq və mədəniyyət 
mərkəzlərindən biridir. Şəhərimizdə Sabit 
Rəhman adına Dövlət Dram Teatrı, AMEA-nın 
regional elmi mərkəzi, bir ali məktəb, kolleclər, 
97 ümumtəhsil məktəbi, çoxlu sayda səhiyyə 
və mədəniyyət müəssisələri fəaliyyət göstərir. 
Şəkinin Azərbaycanın qədim mərkəzlərindən 
biri kimi şöhrət qazanması həm də onun zəngin 
tarixi və mədəniyyət abidələrinin mövcudluğu ilə 
bağlıdır. Şəki şəhəri və rayonu ərazisində dövlət 
mühafizəsinə götürülmüş dünya, ölkə və yer-
li əhəmiyyətli 84 arxeoloji və memarlıq abidəsi 
var. Onlardan I-IV əsrlərə aid Kiş alban məbədi, 

XVIII əsrə aid Şəki Xan Sarayı dünya əhəmiyyətli 
abidələrdir.

Azərbaycan xalqı özünün çoxəsrlik tarixi 
ərzində zəngin sənət irsi yaratmışdır. Bu böyük 
sərvətin xeyli hissəsi nəsildən-nəsilə keçərək bizim 
dövrümüzədək gəlib çatmışdır. Ölkəmizdə sənətin 
və sənətkarlığın yüksək səviyyədə inkişaf etdiyi 
ərazilərdən biri də qədim Şəki şəhəri olmuşdur. 
Qədim və orta əsr sənətkarlarının misilsiz sənət 
ənənələrini, onların əməli təcrübəsini davam etdirən 
Şəki sənətkarlarının fədakar əməyi sayəsində 
bu şəhərdə zəngin tarixi-mədəni irs yaranmışdır. 
Şəkinin sakinləri öz bənzərsiz ənənələrini və qədim 
sənət biliklərini bu gün də qoruyub saxlamışlar. 
Şəkinin şəhər həyatı ilə əkiz yaranan sənət sahələri 
bizim dövrümüzədək gəlib çıxmışdır. Dəmirçilik, 
silahsazlıq, misgərlik, zərgərlik, papaqçılıq, duluzçu-
luq, şəbəkəçilik, xalçaçılıq və s. qədim köklərə malik 
olan bir çox istehsal sahəsi Şəkinin sənət məbədinin 
sütunlarını təşkil edir.

Bütün bu səbəblər üzündən hər il Şəkidə çox 
sayda mədəni-kütləvi tədbirlər keçirilir, tarixi günlər, 
bayram tədbirləri yüksək səviyyədə qeyd olunur. Ar-
tıq Şəki Azərbaycanda festivallar şəhəri kimi tanınır. 
Şəhərimizdə Beynəlxalq Musiqi festivalının, şirniyyat 
festivalının və teatr festivalının keçirilməsi ənənə 
şəklini almışdır. Festivalların keçirilməsinin əsas 
məqsədi xalqımızın qeyri-maddi irsinin qorunub 
saxlanması və təbliğ olunmasına, eyni zamanda, 
Şəkinin turizm potensialının genişləndirilməsi və 
beynəlxalq səviyyədə tanıdılmasına nail olmaqdır.

Bəzi faktları yada salmaq istərdim. 2010-cu 
ildə ölkəmizin şəhərləri arasında ilk dəfə olaraq 
Şəki "Azərbaycanın sənətkarlıq paytaxtı" seçil-
mişdir. Yaxud, TÜRKSOY-un “Türk dünyasının 
mədəniyyət paytaxtı” layihəsi 2012-ci ildən həyata 
keçirilir. Həmin il Qazaxıstanın Astana, 2013-cü 
ildə Türkiyənin Əskişehir, 2014-cü ildə Tatarısta-

nın Kazan şəhəri, 2015-ci ildə isə Türkmənistanın 
Marı şəhəri paytaxt elan olunmuşdu. 2015-ci ildə 
Türkmənistanın Marı şəhərində keçirilən TÜRKSOY 
Mədəniyyət Nazirləri Daimi Şurasının 33-cü toplan-
tısında Şəki şəhəri 2016-cı ildə “Türk dünyasının 
mədəniyyət paytaxtı” elan edilmişdi. 

Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti Təşkilatının – 
TÜRKSOY-un baş katibi Düsen Kaseinov 2016-cı 
ildə Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı ola-
raq məhz Şəki şəhərinin seçilməsi səbəblərini 
müsahibələrinin birində belə açıqlamışdır: “Şəkidə 
ənənəvi olaraq keçirilən beynəlxalq festivallarda 
türkdilli ölkələrin musiqi kollektivlərinin iştirakı, bu 
şəhərdə TÜRKSOY rəssamlarının görüşünün, 
türkdilli ölkələrin milli geyimlərindən ibarət dəfilənin 
təşkili, ənənəvi olaraq hər il İpək Yolu Beynəlxalq 
musiqi, kulinariya və şirniyyat festivallarının, 2014-
cü ildə I Beynəlxalq Teatr Festivalının, Beynəlxalq 
Zərb Alətləri Festivalının, 2015-ci ildə Şəki Teatrında 
tanınmış türk dramaturqu Haldun Tanerin əsərinin 
tamaşaya qoyulması və digər tədbirlər Şəkinin “Türk 
dünyasının mədəniyyət paytaxtı” seçilməsində öz 
rolunu oynayıb... Əsas məsələ odur ki, bu şəhərdə 
qonaqlara göstərmək üçün hər şey var. Dünya me-
marlığının incisi Xan Sarayı, karvansaraylar, qədim 
Alban məbədləri və digər tarixi məkanlar, həmçinin 
gözəl təbiət Şəkinin paytaxt seçilməsini şərtləndirən 
əsas amillərdəndir.”

Şəhərimizin “Türk dünyasının mədəniyyət 
paytaxtı” seçilməsi proqramı çərçivəsində 27 
iyun-1 iyul tarixlərdə Şəkidə VII Ənənəvi İpək 
Yolu Beynəlxalq Musiqi Festivalı keçirilmiş, 
orada 11 türkdilli ölkənin musiqiçilərini özündə 
cəmləşdirən TÜRKSOY-un Beynəlxalq Xalq Çalğı 
Alətləri Orkestri, Türkiyənin “Şimdi” ansamblı, 
Yaponiyanın “Va-Liqa” musiqi ansamblı, İstanbul 
Şəhər Bələdiyyəsinin Anadolu Türk Xalq Mahnı və 
Rəqs Ansamblı, Fikrət Əmirov adına Gəncə Dövlət 
Filarmoniyasının “Göy-göl” Dövlət Mahnı və Rəqs 
Ansamblı və Kamera Orkestri, “Zirvə” İnstrumental 
Ansamblının iştirakı ilə rəngarəng konsert 
proqramları təşkil edilmişdir. 

2016-cı il iyulun 20-də festivallar şəhəri kimi 
tanınan qədim Şəkidə Mədəniyyət və Turizm Nazir-
liyi, Şəki Şəhər İcra Hakimiyyəti, Azərbaycan Milli 
Kulinariya Mərkəzi və Azərbaycan Milli Kulinariya 
Assosiasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən 
Şəki III Beynəlxalq Ənənəvi Şirniyyat Festivalında 
respublikamızın 19 şəhər və rayonunun, həmçinin 
8 ölkənin – İndoneziya, Fransa, Hindistan, Yunanıs-

tan, Rusiya Federasiyasının Çuvaşiya Respublikası, 
Özbəkistan, İran və Ukraynanın şirniyyatçıları iştirak 
etmişlər.

Mədəniyyət paytaxtı proqramı çərçivəsində, 
həmçinin burada II Şəki Beynəlxalq Teatr Festiva-
lına start verilmişdir. Festivalda ölkəmizlə yanaşı, 
Türkiyə, Rusiya, Gürcüstan, İran, Ukrayna və 
Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin teatr kollektivləri iştirak 
etmişlər. Azərbaycan bu festivalda Dövlət Akademik 
Milli Dram Teatrı, Dövlət Rus Dram Teatrı, Dövlət 
Kukla Teatrı, Şəki və Gəncə Dövlət Dram teatrları ilə 
təmsil olunmuşdur.

Şəhərimiz bu il iyunun 29-dan iyulun 3-dək 
növbəti beynəlxalq festivala evsahibliyi etmişdir. 
Şəkidə ənənəvi olaraq hər il reallaşdırılan 10-cu 
Beynəlxalq İpək Yolu Festivalı, həmişə olduğu kimi, 
bu il də yaddaşlarda dərin izlər buraxmışdır. 

Sonda qeyd edim ki, Şəkinin maddi və qeyri-
maddi mədəni irsinin beynəlxalq miqyasda tanıdıl-
masında və təbliğində Azərbaycan Respublikası 
Mədəniyyət Nazirliyi və Şəki Şəhər İcra Hakimiyyəti 
rəhbərliyinin xidmətlərini yüksək qiymətləndirməklə 
yanaşı, bu məsələdə əməyi keçən hər bir kəsə 
təşəkkür edirik. 

Mən yaranmış imkandan istifadə edərək 
ölkəmizin mədəni irsinin dünya səviyyəsində tanıdıl-
ması və qorunması istiqamətində misilsiz xidmətləri 
olan möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevə və Birin-
ci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevaya bütün 
mədəniyyət işçiləri adından dərin minnətdarlığımı 
bildirirəm. 

Mirvari ZEYNALOVA, 
Şəki Regional Mədəniyyət İdarəsinin rəisi

Şəkinin tarixi mərkəzində keçmişimizi özündə təcəssüm etdirən Şəki Xan Sarayı, 
karvansaraylar, məscid və minarələr, qədim körpülər, sənətkarlıq emalatxanaları və 
yaşayış evləri bu gündən etibarən təkcə xalqımızın deyil, bəşəriyyətin mədəni irsi 
hesab olunur.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Nurhal
Машинописный текст
Xalq qəzeti.- 2019.-14 iyul.- S.9.




