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Đất nước có hình cánh chim sải cánh vươn ra biển Cát-xpi 
với tên gọi Azerbaijan đối với rất nhiều người Việt Nam là 
một tên rất đỗi thân quen, bất kể khoảng cách địa lý hoặc 

những thay đổi địa – chính trị. Quan hệ hai nước đã có bề dày lịch 
sử đáng trân trọng: Bác Hồ kính yêu đã từng đến Azerbaijan tươi 
đẹp từ những năm 1920 và chuyến đi thăm chính thức của Bác 
năm 1959 như một minh chứng cho sự gắn bó giữa hai dân tộc. 
Những năm tháng nhân dân Việt Nam chiến đấu giành độc lập 
thống nhất đất nước, Azerbaijan đã dành cho Việt Nam sự giúp 
đỡ quý báu và chân tình mà Việt Nam mãi mãi không bao giờ 
quên. Sự ủng hộ đó đã góp phần giúp Việt Nam không những 
chiến thắng trong chiến tranh mà còn rất hiệu quả trong công 
cuộc tái thiết, xây dựng đất nước ngày nay. Tên tuổi những người 
thầy, người bạn Azerbaijan luôn được nhiều thế hệ cựu sinh tri ân, 
trước hết là vị lãnh tụ đáng kính của dân tộc Azerbaijan, cố Tổng 
thống Heydar Aliyev, Ông Jusuf Zade, người đã góp sức thổi lửa 
cho ngành dầu khí của Việt Nam,..v.v..

Tình hữu nghị hợp tác truyền thống giữa hai nước càng ngày 
càng được thắt chặt và được nâng lên tầm cao mới, thể hiện qua 
các chuyến viếng thăm cấp nguyên thủ trong các năm 2014 (Tổng 
thống Aliyev và Phu nhân thăm Việt Nam) và Chủ tịch nước 
Trương Tấn Sang và Phu nhân thăm Azerbaijan năm 2015. Với 
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Biểu tượng tháp Rùa Hà Nội trên hồ Hoàn Kiếm nói về sự tích trả lại thanh kiếm

Tháp Trinh nữ - biểu tượng cổ của thành phố Baku
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hà ng loạt các văn kiện được ký kết, nền tảng vững chắc của quan hệ 
chính trị sẽ được bổ trợ thêm bằng hợp tác kinh tế mà tiềm năng và 
cơ hội vẫn còn rộng mở.

Azerbaijan có thế mạnh của mình là một nền văn hóa hết sức 
đặc sắc mà trong đó có khá nhiều điểm tương đồng với văn hóa cổ 
truyền của Việt Nam, như Ngài Đại sứ Azerbaijan tại Việt Nam đã 
nêu tại Hội thảo Văn hóa tại Hà Nội vào tháng 4/2015. Tôi thấy 
hứng thú khi được biết hai dân tộc ta đều chuộng uống trà, nghệ 

thuật dân gian thể hiện phong phú qua lời ca tiếng hát, truyện cổ 
tích, ngu ngôn, chỉ cần đọc qua Molla Narserddin cũng có thể cảm 
nhận được. Sự hiện diện của Trung tâm Văn hóa Azerbaijan tại Hà 
Nội và Hội Hữu nghị Việt Nam – Azerbaijan vừa được thành lâp 
là một cầu nối vô cùng quan trọng trong việc phát triển quan hệ hai 
nước, Đặc biết là quyết định phát hành tạp chí “IRS” (Heritage) 
bằng tiếng Việt sẽ là một sự kiện văn hóa nổi bật.

Sẽ rất thú vị đối với người dân Việt Nam nếu được biết và cảm 
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Đại lộ Baku. Phía sau: Quảng trường Cờ Đất nước và Khu quần thể Pha lê
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nhận nhiều hơn về những địa danh nổi tiếng, thí dụ như hang 
Azikh, Gobustan, Shirvan Shahs hoặc Taza Pir Camii, nếm thử các 
món ăn lừng danh vùng Cáp-ca-dơ như dograma, lavangi, kelem, 
người hâm mộ nghệ thuật sẽ được biết đến những tên tuổi như 
Vagif và Aziza Mastafasade, Answar Sadigov,..v..v.. Ngược lại, người 
dân Azerbaijan chắc cũng sẽ rất hào hứng nếu đến thăm vô số 

danh lam thắng cảnh của Việt Nam, tận mắt chứng kiến một đất 
nước Việt Nam đang vươn lên và đặc biệt là cảm nhận lòng mến 
khách và tính cảm của người Việt Nam dành cho mình.

Tôi tin tưởng rằng phiên bản tiếng Việt của Tạp chí “IRS” sẽ 
mang gió biển Cátx-pi cùng những truyền thống đặc sắc, lịch sử 
hào hùng của dân tộc Azerbaijan đến với bạn đọc Việt Nam. 
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