
Tạp chí này đăng tải một bài viết của nguyên Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn 
Sang về quá khứ, hiện tại và tương lai của quan hệ Việt Nam - A-déc-bai-gian. Cần lưu 
ý rằng những mối quan hệ này đã bắt đầu từ năm 1959, khi Chủ tịch Việt Nam Hồ Chí 
Minh có chuyến thăm chính thức tới A-déc-bai-gian. Một cột mốc quan trọng trong lịch 
sử quan hệ song phương là chuyến thăm Việt Nam năm 1983, phái đoàn Liên Xô do 
Heydar Aliyev, Phó Chủ tịch thứ nhất của Hội đồng Bộ trưởng, người trước đây đã lãnh 
đạo A-déc-bai-gian Xô Viết và sau này trở thành tổng thống của A-déc-bai-gian độc lập. Sự 
hỗ trợ quyết đoán và toàn diện của A-déc-bai-gian trong việc khởi tạo ngành công nghiệp 
dầu mỏ Việt Nam được ghi nhận.

Bạn đọc cũng có thể tìm thấy cuộc phỏng vấn với ông Hikmat Hajiyev,Trợ lý Tổng 
thống – Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại Văn phòng Tổng thống Cộng hòa A-déc-
bai-gian về lịch sử ngoại giao của A-déc-bai-gian, các ưu tiên của chính sách đối ngoại 
của A-déc-bai-gian và quan hệ A-déc-bai-gian – Việt Nam, cũng như một bài viết của bà 
Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, kể lại những kỷ 
niệm của mẹ bà về A-déc-bai-gian năm 1959 với tư cách là dịch giả của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh trong chuyến đi đến Mát-xcơ-va và Ba-cu.

Trong số tạp chí này, chúng tôi cũng dành một số bài viết về ngày lễ quốc gia cổ xưa của 
người dân A-déc-bai-gian – Nô-vơ-rút và về Icheri Sheher, cốt lõi lịch sử của thành phố 
Ba-cu. Chúng tôi xuất bản một bài viết về sự tham gia của phái đoàn A-déc-bai-gian tại 
Hội nghị Hòa bình Pa-ri 1919-1920 và tài liệu về 4 nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên 
Hợp Quốc về cuộc xung đột Ka-ra-bắc. Ngoài ra tạp chí cũng phản ánh Đại học Quốc gia 
Ba-cu kỷ niệm 100 năm thành lập vào năm 2019.

Tôi mong tạp chí này sẽ góp phần phát triển mối quan hệ thân thiện truyền thống giữa 
các dân tộc của A-déc-bai-gian và Việt Nam.
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Mối quan hệ 60 năm
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