
Noventa e seis anos atrás no Azerbaijão, pela primeira vez no mundo 
muçulmano, criou-se uma república democrática. Isso teve uma grande 
importância histórica. O estabelecimento da primeira república democrática na 
região foi uma realização notável do povo azerbaijanês. A República Democrática 
do Azerbaijão (RDA) tornou-se a primeira prova, no Oriente muçulmano, da 
realização do modelo europeu de um estado nacional. O governo da RDA foi 
criado em conformidade com o modelo clássico da república parlamentar, à base 
de pluralismo político e multipartidarismo. Em pouco tempo, durante dois anos, 
criaram todos os atributos estaduais, inclusive a bandeira e o hino, formaram as 
estruturas estatais e estabeleceram os ministérios. O Parlamento determinava 
as funções de todas as instituições jurídicas do país. O Governo se formava pelo 
Parlamento. Entre as importantes realizações do Parlamento, encontra-se a 
extensão do sufrágio para as mulheres, tornando o Azerbaijão a primeira nação 
muçulmana a conceder às mulheres direitos políticos iguais aos homens.

RDA trabalhava em uma tensa e complexa situação sócio-política. As realizações 
do governo deixaram uma marca inesquecível na história do nosso povo. Prestação 
dos direitos civis para todos os seus cidadãos, independentemente de religião, 
nacionalidade, convicções políticas, sexo; marcação das fronteiras estaduais; 
declaração da língua azerbaijanesa como língua oficial do país – tudo isso criou 
uma base firme para a independência futura do Azerbaijão. A RDA existiu por 23 
meses e terminou em abril de 1920, depois da intervenção do Exército Vermelho 
no Azerbaijão. Os bolcheviques tinham que respeitar as realizações da RDA e 
desistiram dos seus planos de desmembramento dos territórios azerbaijaneses 
entre os países vizinhos. Assim, criaram uma República Socialista Soviética do 
Azerbaijão, no seio da União Soviética.

Em 1991, o nosso povo restaurou a sua independência, baseando-se na 
rica herança histórica da RDA. O papel da nossa revista é ser uma fonte de 
informações que auxilie nossos leitores a compreender os eventos históricos 
importantes no Azerbaijão. Nesta edição da IRS-Herança, compartilhamos com o 
caro leitor os artigos sobre a RDA, história, cultura e gastronomia do país e muito 
mais. Esperamos que os materiais correspondam às suas expectativas.

Boa leitura!

Musa MARJANLI,
Editor-chefe
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