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Th u hút độc giả

Kính thưa Ngài Bộ trưởng, trước hết, cho phép tôi được 
chào và cảm ơn Ngài vì đã đồng ý trả lời các câu hỏi của 
chúng tôi. Mặc dù khoảng cách xa xôi về địa lý, nhân dân 
Việt Nam từ xa xưa đã biết đến những người Azerbaijan 
hiếu khách và khoan dung, sống trong một đất nước 
tuyệt vời với một nền văn hóa lâu đời và phong phú. Là 
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Cộng hòa Azerbaijan, Ông 
đánh giá thế nào về mối quan hệ giữa nhân dân hai nước 
chúng ta?

Trước hết, tôi muốn chúc mừng đất nước Việt Nam với ngày 
lễ vĩ đại vừa diễn ra mới đây – Lễ kỷ niệm 70 năm độc lập của 
Việt Nam. Tôi chúc nhân dân Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng 
và ổn định vững bền. Giữa hai nước chúng ta có một mối quan hệ 
hữu nghị truyền thống không ngừng được củng cố và phát triển. 
Trong những năm gần đây, các cuộc đối thoại chính trị giữa hai 
nước chúng ta đã trở nên tích cực hơn rất nhiều. Tôi cho rằng, cần 
phải tiếp tục duy trì sự phát triển mối quan hệ hợp tác này.

Cơ sở của quan hệ hữu nghị giữa Azerbaijan và Việt Nam đã 
được xây dựng vào thế kỷ vừa đi qua với chuyến thăm của người 
con vĩ đại của dân tộc Việt Nam tới Azerbaijan năm 1959 – Chủ 
tịch Hồ Chí Minh và chuyến thăm của lãnh tụ của toàn thể dân 
tộc Azerbaijan Heydar Aliyev đến Việt Nam vào năm 1983, khi đó 
ông vẫn là một trong những nhà lãnh đạo của Liên Xô.

Các chuyến thăm của Tổng thống Ilham Aliyev đến Việt Nam 
vào ngày 18-19 tháng 5 năm 2014 và Chủ tịch nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang đến Azerbaijan đã góp 
phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ của chúng ta, truyền thêm 
xung lực mạnh mẽ cho việc thúc đẩy và mở rộng quan hệ hợp tác 
cùng có lợi trên một loạt các lĩnh vực rộng lớn.

Quan hệ hữu nghị giữa 
Azerbaijan và Việt Nam không 

ngừng được củng cố và phát 
triển

Buổi phỏng vấn giữa Ngài Elmar Mammadyarov, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Azerbaijan 
và tạp chí IRS - Di sản.
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Năm 2013 đã mở Đại sứ quán Azerbaijan tại Việt Nam, điều 
này đóng vai trò tích cực trong sự phát triển của quan hệ song 
phương giữa hai nước chúng ta. Chúng tôi hy vọng rằng, phía Việt 
Nam sẽ sớm mở Đại sứ quán của mình tại Azerbaijan chúng tôi.

Chúng ta luôn ủng hộ nhau trong các tổ chức quốc tế. Tôi nghĩ 
rằng, nếu kết hợp các hoạt động của hai nước trong khuôn khổ 
Liên Hợp Quốc, Phong trào không liên kết và các tổ chức quốc 
tế có ảnh hưởng khác, chúng ta sẽ có thể đạt được thành công lớn.

Lễ đón chính thức Ngài Ilham Aliyev , Tổng thống Azerbaijan tại Phủ Chủ Tịch của Việt Nam trong chuyến thăm cấp 
Nhà nước vào ngày 19 tháng 5 năm 2014

 Bộ trưởng Ngoại giao hai nước ký thỏa thuận với sự chứng kiến của Tổng thống và Chủ tịch nước tại Phủ Chủ tịch của 
Việt Nam trong chuyến thăm cấp Nhà nước ngày 19 tháng 5 năm 2014
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Th ưa Ngài Bộ trưởng , Ông đã đề cập ở trên rằng, sự 
hợp tác giữa hai nước bao trùm một loạt các lĩnh vực rộng 
lớn. Ông có thể làm rõ hơn về chủ đề này được không?

Nếu nhìn vào lịch sử trước đây của Việt Nam, tôi muốn nhắc 
đến các chuyên gia Azerbaijan, những người đã đóng góp rất lớn 
vào việc hình thành và phát triển của ngành công nghiệp dầu khí 
trong những năm khó khăn tại Việt Nam. Ngày nay, dầu Azerbaijan 
được xuất khẩu sang Việt Nam, quan hệ hợp tác giữa Tổng công 
ty Dầu khí Quốc gia Cộng hòa Azerbaijan và Tổng công ty Dầu 
khí Việt Nam (PetroVietNam) đang hết sức hiệu quả. Trong thời 
gian thăm Việt Nam, Tổng Th ống Azerbaijan trong bài phát biểu 
của mình đã nhấn mạnh sự cần thiết phải có những bước đi tích 
cực trong lĩnh vực dầu khí, coi đó là một hướng ưu tiên, chiến lược 
và dài hạn.

Sự chú ý lớn hơn được dành cho việc phát triển quan hệ kinh 
tế song phương của chúng ta. Trong khuôn khổ các chuyến thăm 
của Tổng thống Azerbaijan đến Việt Nam và Chủ tịch nước Việt 
Nam đến Azerbaijan đã tổ chức những diễn đàn doanh nghiệp với 
sự tham dự của nhiều nhà lãnh đạo các doanh nghiệ p hai nước. Tôi 
nghĩ rằng, chúng ta có những điều kiện thuận lợi để tăng cường trao 
đổi hàng hóa cũng như tạo cơ hội cho các doanh nghiệp đầu tư vào 
các lĩnh vự c như ngân hàng, bất động sản, du lịch, công nghiệp nhẹ. 
Trong tương lai không xa, Ủy ban liên chính phủ Azerbaijan - Việt 
Nam về hợp tác thương mại - kinh tế và khoa học - kỹ thuật (mới 
được thành lập cách đây không lâu) sẽ đi vào hoạt động, và tôi tin 
chắc rằng, điều này sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho việc tiếp tục phát 

triển quan hệ song phương hai nước, xác định các hướng hợp tác 
tiềm năng và thông qua các biện pháp cụ thể để thực hiện các thỏa 
thuận đã đạt được trước đó.

Giữa hai nước chúng ta có quan hệ truyền thống trong lĩnh 
vực đào tạo. Trước đây có hàng ngàn người Việt từng học tại 
Azerbaijan, đóng góp vào sự phát triển của nhiều lĩnh vực của nước 
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tôi vui mừng nhận thấy 
hôm nay nhiều người trong số họ đảm nhiệm những vị trí quan 
trọng của Việt Nam, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của đất 

Th u hút độc giả

Con đường liệt sĩ. Nơi đây chôn cất những người đã hy sinh cho sự độc lập và sự toàn vẹn lãnh thổ của Azerbaijan
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nước không chỉ trong một thập kỷ. Rõ ràng, điều này có được nhờ 
trình độ học vấn cao mà các trường đại học của Azerbaijan cung 
cấp. Ngày nay, thậm chí chất lượng các trường đại học trên còn 
được cải thiện do sự hoàn thiện của cơ sở kỹ thuật. Các trường đại 
học Azerbaijan ngày hôm nay sẽ rất vui mừng chào đón sinh viên 
từ Việt Nam. Nhấn mạnh tầm quan trọng trong hợp tác giáo dục 
giữa hai nước, Tổng thống Azerbaijan, Ngài Ilham Aliyev đã chỉ thị 
phải có những biện pháp cần thiết để khôi phục và phát triển hợp 
tác trong lĩnh vực này và tôi tin tưởng sâu sắc rằng, trong tương 
lai gần chúng ta sẽ được chứng kiến sự đẩy mạnh đáng kể hợp tác 
song phương trong các lĩnh vực khoa học và giáo dục của hai nước.

Có những triển vọng tươi sá ng để đi sâu hợp tác trong lĩnh vực 
nhân văn của chúng ta. Có những cơ hội tuyệt vời cho sự hợp tác 
trong lĩnh vực văn hóa và du lịch. Việc thành lập Trung tâm nghiên 

cứu về lịch sử và văn hóa của Azerbaijan tại Viện Chính trị, Pháp 
luật và Quản lý của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật ở Việt 
Nam đóng một vai trò quan trọng trong việc đưa ra các thông tin 
đầy đủ đến người dân Việt Nam về những phong tục và truyền 
thống, lịch sử và văn hóa của người dân Azerbaijan.

Ngày nay, có những cơ hội lớn cho sự phát triển hợp tác và đối 
tác dài hạn giữa hai nước về  chính trị, quân sự, kinh tế, trong số đó 
có năng lượng, giao thông, nông nghiệp và các lĩnh vực khác.

Th ưa Ngài Bộ trưởng, câu hỏi cuối cùng đề cập đến 
cuộc xung đột giữa Armenia và Azerbaijan ở Nagorno-
Karabakh. Là một nhà nước độc lập non trẻ, người dân 
cởi mở, khoan dung và mến khách, Azerbaijan ngày nay 
có thể được coi là tiên phong của khu vực trong vấn đề phát 
triển kinh tế. Đất nước Ngài đóng một vai trò quan trọng 
trong việc đảm bảo an ninh trong khu vực. Tuy nhiên, 

Azerbaijan đang gặp một vấn đề nhức nhối với nước láng 
giềng Armenia.

Vâng, bạn nói đúng, cuộc xung đột Armenia-Azerbaijan 
tại Nagorno-Karabakh – vấn đề nhức nhối nhất của không chỉ 
Azerbaijan mà còn của cả khu vực. Mặc dù tình trạng này kéo dài 
hơn 20 năm, nhưng nó vẫn chưa tìm được được hướng giải quyết. 
Kết quả của hành động xâm lược quân sự là Armenia đã chiếm 20 
phần trăm lãnh thổ của Azerbaijan – Nagorno-Karabakh – vùng 
đất trong lịch sử là đất của chúng tôi, và 7 khu vực liền kề. Kết 
quả của chiến dịch chính trị có chủ đích mà Armenia tiến hành là 
thanh trừng sắc tộc. Hơn một triệu người Azerbaijan đã trở thành 
những người tị nạn và buộc phải chuyển nơi ở.

Có bốn nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc 
các lực lượng vũ trang Armenia phải ngay lập tức và vô điều kiện 

rút quân khỏi các vùng lãnh thổ của Azerbaijan bị chiếm đóng, 
các quyết định tương tự và nghị quyết của OSCE, Nghị viện châu 
Âu, Đại Hội đồng Nghị viện Hội đồng Châu Âu, Tổ chức Hợp 
tác Hồi giáo và các tổ chức quốc tế có ảnh hưởng khá c. Tại hội 
nghị thượng đỉnh Phong trào không liên kết của 120 quốc gia 
đã thông qua một nghị quyết về việc giải quyết các cuộc xung 
đột Armenia-Azerbaijan ở Nagorno-Karabakh toàn vẹn lãnh thổ 
của Azerbaijan. Mặc dầu vậy, do quan điểm không xây dựng của 
Armenia (Armenia có lợi trong tình huống này), nên vấn đề đã 
không tiến triển tích cực. Chúng tôi tin tưởng rằng xung đột phải 
được giải quyết hòa hợp với luật pháp quốc tế trong khuôn khổ 
toàn vẹn lãnh thổ của Azerbaijan và hy vọng sẽ có được sự ủng hộ 
tích cực trong khuôn khổ của các tổ chức quốc tế khác từ phía Việt 
Nam, đất nước mà vấn đề toàn vẹn lãnh thổ cũng là quan trọng 
nhất.  
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Trụ sở của Đại sứ quán nước Cộng hòa Azerbaijan tại Hà Nội
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