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Když se toto číslo časopisu připravovalo k vydání, Ázerbájdžán oslavil první výročí 
vítězství ve druhé karabašské válce, v  jehož důsledku bylo osvobozeno od okupace 
téměř 20% území země. Vojenská agrese Arménie, která začala koncem 80. let mi-
nulého století, v předvečer rozpadu SSSR, vedla k mnohatisícovým ztrátám lidských 
životů a způsobila Ázerbájdžánu obrovské materiální a morální škody. Agresoři zničili 
většinu památek hmotné a duchovní kultury, znesvěcovali chrámy a hřbitovy na oku-
povaném území.

Jistě, že toto číslo našeho časopisu je skoro celé věnováno tématu o Karabachu. 
Článek ministra zahraničních věcí Ázerbájdžánu Džejhuna Bajramova popisuje stručné 
pozadí událostí před rokem a konstatuje, že Ázerbájdžán svým vítězstvím ve druhé 
karabašské válce splnil požadavky mezinárodního práva a dokumentů OSN a dalších 
mezinárodních organizací, které byly přijaty v souvislosti s tímto konfliktem. Zdůrazňuje 
se zavážná úloha Ruska a Turecka, kterou sehrály v osvobození ázerbájdžánských zemí. 
Článek ministra kultury Anara Karimova popisuje důležité místo Karabachu v historii a 
současnosti ázerbájdžánské kultury a z tohoto hlediska i význam osvobození regionu 
od okupace. 

V analytickém článku ruského politologa Olega Kuzněcova je předložena teze, že 
agresivní politika vůči Ázerbájdžánu je zakotvena v základních právních dokumentech 
moderní Arménie. Aby se vzdali tohoto kurzu, jsou nezbytné zásadní reformy základů 
arménského státu. Je třeba také zmínit cestovní poznámky ruského novináře o cestě 
do osvobozených území Ázerbájdžánu, ve kterých se prostřednictvím textu a foto-
grafií vyjadřuje rozsah ničení spáchaného útočníky a také se nastiňuje znesvěcování 
kostelů a hřbitovů.

Na tyto materiály navazuje i článek věnovaný problématice křesťanského dědictví 
Karabachu. Na základě historických pramenů a akademických spisů autor pozna-
menává, že křesťanské náboženství a kultura Karabachu, stejně jako Ázerbájdžánu 
jako celku, je spojena s dějinami kavkazské Albánie a s albánskou autokefální církví, 
která postupem času v důsledku různých faktorů upadla, stala se závislá na arménské 
církvi a po dobytí jižního Kavkazu Ruskem na počátku 19. století byla zcela odstraněna. 

Letos si připomínáme 880. výročí velkého ázerbájdžánského básníka a myslitele 
Nizámího Gandžavího. Článek prezentovaný v tomto čísle poskytuje stručný přehled 
básníkova tvůrčího dědictví a jeho moderního studia, jsou zaznamenány některé kon-
troverzní body v Nizámího životopisu. 

Jako obvykle jsou v časopise články obsahující vědecké články obsahující vědecké 
a populární informace o Ázerbájdžánu. Doufáme, že pomohou čtenářům rozšířit své 
znalosti o této zemi. Zůstaňte s námi.


