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No dia 9 de julho de 1919, o Governo da 
República Popular Democrática do Azer-
baijão (RPDA) adotou uma normativa 

temporária sobre o secretariado do Ministério das Re-
lações Exteriores. De acordo com o Decreto do Presi-
dente da República do Azerbaijão, o Sr. Ilham Aliyev, de 
24 de agosto de 2007, esta data foi estabelecida como 
base para a criação do Dia do Funcionário do Serviço 
Diplomático do Azerbaijão. Um século nos separa de 
uma época em que a República Democrática do Azer-
baijão estava dando seus primeiros passos na arena in-
ternacional. Foi um século extremamente conturbado 
que abrangeu o colapso de antigos impérios do qual 
pereceram nas chamas da Primeira Guerra Mundial, a 
independência do Estado do Azerbaijão - do qual foi 
primeira república no Oriente muçulmano, a perda des-
sa independência, sete décadas na URSS, e a nova con-
quista histórica - a proclamação, em 1991, da República 
do Azerbaijão que, por quase três décadas, fortaleceu 
consistentemente sua posição regional e no mundo 
como um todo.

Apesar de situar-se em uma junção, onde os interes-
ses das superpotências globais convergiram e frequen-
temente colidirem de uma maneira evidente, o povo 
do Azerbaijão sempre demonstrou uma forte determi-
nação e uma firme vontade de defender sua liberdade. 
Isso demonstra uma continuidade das tradições nacio-
nais e o fato de que essas tradições estarem incorpora-
das na consciência nacional. Enfatizando isso, o Pai Fun-

dador do Estado Moderno do Azerbaijão, Heydar Aliyev, 
disse em um discurso aos jovens em 2001: «Nossa maior 
conquista histórica é a conquista da independência do 
Estado».

Em essência, os últimos cem anos se tornaram uma 
base de formação e desenvolvimento do Estado mo-
derno do Azerbaijão. Deve-se notar que o período da 
República da nossa história não surgiu do nada - ele foi 
preparado organicamente por todos os seus anteces-
sores. Localizado na encruzilhada da Grande Rota da 
Seda, o Azerbaijão confirmou seu próprio exemplo de 
exatidão quando Napoleão disse que “a geografia é um 
destino”. Os mecanismos de política externa de promo-
ver seus próprios interesses em um ambiente tão difícil, 
seu alinhamento com as aspirações de estados próxi-
mos e distantes já eram comuns às gerações antigas 
de nossos ancestrais. Existem muitos documentos nos 
arquivos de vários países sobre as trocas de embaixa-
das entre os estados medievais do Azerbaijão e os da 
Europa, Rússia e Ásia. Uma das figuras mais notáveis   
da época foi Sarah Khatun, mãe de Uzun Hasan - a go-
vernante da dinastia Aghgoyunlu. Ela tinha um grande 
conhecimento nos assuntos do estado que conduzia 
negociações importantes e até conseguiu fechar a um 
acordo com o Sultão otomano Mehmet II, escrevendo 
assim seu nome na história como a primeira diplomata 
do mundo muçulmano.

Essa foi a rica fundação histórica sobre a qual o povo 
do Azerbaijão começou a se transformar em uma nova 
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comunidade social e política, uma nação, no século XIX. 
Esse processo continuou de forma sincronizada com 
vários países da Europa Oriental e levou à proclamação 
subsequente de um Estado que incorporava o modelo 
de uma república parlamentar. O Ato de Independência 
do Azerbaijão, adotado pelo Conselho Nacional em 28 
de maio de 1918, já dizia: «A República Democrática do 
Azerbaijão garante, dentro de suas fronteiras, direitos ci-
vis e políticos a todos os cidadãos, independentemente 
de origem étnica, religião, status social e gênero». O do-
cumento também enfatizou o desejo de «estabelecer 
relações de boa vizinhança com todos os membros da 
comunidade internacional».

O governante do estado de Sefevid, Shah Ismail I, 
recebe um embaixador estrangeiro. 
Miniatura do século XVII Tabriz

O governante do estado de Sefevid, Shah Tahmasib I, 
recebe um embaixador estrangeiro. Afresco no Palácio Chihil Sutun em Isfagan, século XVII
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É claro que a própria existência da República Demo-
crática do Azerbaijão após a Primeira Guerra Mundial, a 
expansão dos bolcheviques e a agressão por parte da 
vizinha Armênia foram tão difíceis e turbulentas quan-
to cruciais em termos de desenvolvimento das relações 
exteriores do Azerbaijão. Naquela época, havia missões 
diplomáticas de 16 países com sede em Baku, incluin-
do, por exemplo: Estados Unidos, Grã-Bretanha, Fran-
ça, Itália, Suécia, Suíça, Bélgica, Pérsia, Polônia, Ucrânia 
etc... o governo da República Democrática do Azerbai-
jão estabeleceu missões diplomáticas e consulados na 
Geórgia, Armênia, Turquia, Ucrânia e outros países, além 
da delegação na Conferência de Paz de Paris. Graças ao 
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Begliarbek Shirvana Abdullah-khan recebe o embaixador 
europeu Ambroggio Contarini (século 16). 

Artista O. Sadygzade
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governo da República Democrática do Azerbaijão, seu 
trabalho exemplar e interação com países estrangeiros, 
a República Democrática do Azerbaijão foi de fato, em 
11 de janeiro de 1920, reconhecida pelo Conselho Su-
premo da Conferência de Paz de Paris. Infelizmente, a 
queda da República Democrática do Azerbaijão sob o 
ataque do 11º Exército Vermelho em 28 de abril de 1920 
interrompeu o processo de reconhecimento internacio-
nal da independência do Azerbaijão e impediu sua con-
clusão lógica – a admissão na Liga das Nações.

No entanto, os 23 meses da tumultuada história da 
República Democrática do Azerbaijão com cinco gabi-
netes de ministros diferentes e a situação internacional 
mudando com uma rápida velocidade demonstraram a 

capacidade do Azerbaijão de estabelecer contatos di-
plomáticos com países estrangeiros com o objetivo do 
desenvolvimento desses contatos.

Essa circunstância não podia ser ignorada nem mes-
mo pelos novos líderes bolcheviques que chegaram ao 
poder em abril de 1920. Em particular, o Ministério das 
Relações Exteriores da RSS do Azerbaijão funcionou até 
o final de 1921, enquanto as missões diplomáticas de 
vários estados estrangeiros permaneceram em Baku até 
1923. Além disso, a Embaixada do Azerbaijão soviético 
operava em Ancara. No entanto, após o estabelecimento 
da República Soviética Federativa Socialista Transcaucá-
sia (TSFSR) e sua entrada na URSS, foi tomada a decisão 
de limitar as atividades da política externa do Azerbaijão 
e suas relações com outros países. Até 1944, o Azerbai-
jão, como as outras repúblicas soviéticas, foi privado até 
de direitos formais em manter contatos políticos estran-
geiros. No entanto, aguardando a conclusão da vitória 
na Segunda Guerra Mundial, Moscou decidiu em 1944 
revitalizar, embora em um nível puramente simbólico, os 
Comissariados Populares das Relações Exteriores das re-
públicas da URSS. Estes foram transformados em Minis-
térios em 1946. No entanto, até 1968, as atividades des-
ses departamentos eram tão dependentes do governo 
soviético central que o funcionário que ocupava o cargo 
de Ministro na maioria das repúblicas da União, exceto 
a Ucrânia e Belarus, que tinham escritórios de represen-
tação na ONU, desempenhou essas funções em com-
binação com outra funções. Em 1968, Baku se tornou a 
primeira capital onde o Ministro das Relações Exteriores 
se concentrava apenas no trabalho diplomático.

No geral, como foi o caso em muitas outras áreas, 
o período em que Heydar Aliyev liderou o Azerbaijão 

Encontro do Rei Atropat com Alexandre da Macedônia. 
Artista E. Mamedov

O governante do estado de Sefevid, Shah Abbas I,
 recebe um embaixador estrangeiro. 
Miniatura do século XVII Tabriz
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soviético foi marcado pelo surgimento de profissionais 
qualificados no Ministério das Relações Exteriores que 
posteriormente formaram a espinha dorsal do corpo di-
plomático da jovem República do Azerbaijão.

Tendo restaurado sua independência de estado em 
1991 e se tornado um membro de pleno direito da ONU 
em 2 de março de 1992, assim como no início do século 
XX, o Azerbaijão enfrentou agressões por parte da Re-
pública da Armênia. O uso ilegal de força com o objeti-
vo de tomar os territórios da República do Azerbaijão foi 
acompanhado por uma limpeza étnica em larga escala 
e violações flagrantes do direito internacional humani-
tário, incluindo o ato de genocídio em Khojaly. Por mais 
de 25 anos, o Azerbaijão luta pela restauração de sua 
integridade territorial e pelo direito dos seus deslocados 
internamente de retornar a seus locais de origem na re-
gião de Nagorno-Karabakh, no Azerbaijão, e nos distri-
tos administrativos adjacentes ainda sob ocupação.

Nas circunstâncias atuais, é bastante claro que a eli-
minação das consequências da agressão militar pela Re-
pública da Armênia é o principal problema e mais signi-
ficativo que a República do Azerbaijão, como um mem-
bro responsável da comunidade internacional, está ten-
tando resolver pacificamente através de negociações 

significativas e focadas em resultados. O Conselho de 
Segurança da ONU adotou, em 1993, quatro resoluções 
- 822, 853, 874 e 884, que expressam apoio explícito à 
soberania, integridade territorial do Azerbaijão e o fato 
de que a região de Nagorno-Karabakh fazer parte do 
Azerbaijão, condenando a agressão e ocupação dos ter-
ritórios do país, e exigindo assim uma retirada imediata, 
completa e incondicional das forças ocupacionais.

Por vários anos, a República da Armênia tentou sa-
botar o processo de resolução de conflitos de todas as 
maneiras possíveis, evitando suas obrigações interna-
cionais de não usar força ou ameaças de usá-lo, resolver 
disputas internacionais por meios pacíficos, respeitar a 
inviolabilidade das fronteiras do pais e integridade ter-
ritorial dos estados. Essa linha de conduta levou a Ar-
mênia a um beco sem saída, que só pode existir uma 
saída com a normalização das relações com os vizinhos 
e o abandono das intenções anexionistas. Quanto mais 
cedo a liderança armênia entender essa verdade fun-
damental e demonstrar vontade política de começar a 
retirar suas forças armadas dos territórios de nosso país 
que mantem a presença pela força, mais cedo será pos-
sível começar a criar condições para uma paz sustentá-
vel, segurança, bem estar e desenvolvimento na região.
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Embaixador Shirwanshah Ibrahim I chega em Moscou (século XV). Artista O. Sadygzade
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Por outro lado, apesar da presença de agressão es-
trangeira, uma política externa equilibrada e multipar-
tidária adotada pelo estado do Azerbaijão garante o 
fortalecimento consistente da autoridade internacional 
do Azerbaijão e a importância no sistema de relações 
internacionais. Ao desenvolver uma cooperação igua-
litária e benéfica, tanto nos formatos bilaterais quanto 
multilaterais, o Azerbaijão segue o caminho de atender 
às necessidades do progresso nacional, promovendo 
suas relações e parcerias externas. Em particular, a co-
operação diversificada se desenvolve com sucesso com 
todos os estados vizinhos - exceto a Armênia, é claro. O 
Azerbaijão auxilia nas suas oportunidades de infraestru-
tura na implementações de projetos logísticos no âmbi-
to dos corredores Leste-Oeste, Norte-Sul e Sudoeste. O 
desenvolvimento do rico potencial energético do país 
continua. Juntamente com o gasoduto de exportação 
Baku-Tbilisi-Ceyhanmain, que tem sido uma fonte de re-
ceita importante durante vários anos, o trabalho no Cor-
redor Meridional de Gás também está na sua etapa final. 
O Azerbaijão participa ativamente do diálogo entre os 
estados do litoral Cáspio, que levou à assinatura da Con-
venção sobre o Status Legal do Mar Cáspio em 2018 e 
criou as condições para a transformação do Mar em uma 

zona de paz, boa vizinhança e cooperação. Tudo isso nos 
permitiu minimizar os impactos adversos das crises, que 
diminuíram o crescimento econômico global.

O potencial interno acumulado dessa maneira é con-
sistentemente transformado nos sucessos do Azerbai-
jão em várias organizações e iniciativas internacionais. 
Em particular, após uma associação não permanente no 
Conselho de Segurança da ONU em 2012-2013, o Azer-
baijão foi eleito por 176 votos como membro do Con-
selho Econômico e Social da ONU para o biênio 2017-
2019. Em 2019, o Azerbaijão assumiu a presidência do 
Movimento Não-Alinhado, a segunda maior plataforma 
internacional do mundo que o Azerbaijão ingressou em 
2011. O simples fato de um membro recente do Movi-
mento se preparar para liderar a organização é altamen-
te indicativo. Os progressos significativos alcançados 
no avanço da cooperação com a União Europeia, bem 
como o desenvolvimento consistente da cooperação 
com a OTAN, a Organização de Cooperação de Xangai, a 
Liga dos Estados Árabes, a União Africana e a Organiza-
ção dos Estados Americanos, também cria um cenário 
favorável por representar e defender nossos interesses 
nacionais. Ao mesmo tempo, Baku participa ativamente 
da interação no âmbito das organizações internacionais 

Deputados do Parlamento e funcionários do Ministério das Relações Exteriores da República do Azerbaijão após o 
evento solene dedicado ao reconhecimento do estado do Azerbaijão pelos países da Entente - janeiro de 1920.
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das quais é membro. A OSCE, a Organização de Coope-
ração Islâmica, o Conselho de Cooperação dos Estados 
de língua turca, a CEI, a GUAM, o Conselho da Europa e 
o BSEC são alguns desses formatos multilaterais.

Falando sobre o lugar e o papel do Azerbaijão no sis-
tema de relações internacionais, deve-se observar que 
nosso país atua não apenas como um receptor de sinais 
transmitidos pelos principais centros de energia, mas 
também como um produtor ativo, fazendo uma contri-
buição tangível no quesito de definição da agenda glo-
bal. Nos últimos anos, Baku se estabeleceu como uma 
das principais plataformas para promover os valores do 
diálogo de culturas, religiões e civilizações. Lançado por 
iniciativa do Presidente do Azerbaijão Ilham Aliyev em 
2008, o processo de Baku se tornou um fator eficaz na 
promoção dos mais altos valores do humanismo em ní-
vel global.

Pode-se afirmar, com plena confiança, que a diplo-
macia do Azerbaijão tem razões de se orgulhar da tu-
multuada estrada secular que percorreu. Como o pre-
sidente Ilham Aliyev disse no Fórum Global de Baku 
em 2018: “Eu acho que se os fundadores da primeira 

República Democrática tivessem a chance de ver como 
o Azerbaijão se desenvolve hoje, eles definitivamente 
teriam orgulho de nós. Estamos orgulhosos deles. De-
monstramos, antes de tudo, para nós mesmos e tam-
bém para o mundo que somente durante a indepen-
dência as pessoas podem alcançar o sucesso. Somente 
quando o destino está em suas mãos, quando somos 
donos do futuro, podemos ser bem-sucedidos. O Azer-
baijão de hoje é uma boa demonstração disso. 
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Solenidade de abertura da Embaixada da República do Azerbaijão em Ancara. No centro, o chefe da República da 
Turquia, Mustafa Kemal Pasha Atatürk, à direita dele, Embaixador do Azerbaijão Ibrahim Abilov - 1921

Embaixada da República do Azerbaijão em Ancara - 1921


