Azerbaijão - Um Importante
Centro de Multiculturalismo
O ano passado foi marcado por um importante aniversário no Azerbaijão - o Centenário do Serviço Diplomático celebrado à nível oficial, de
acordo com um decreto do Presidente. O artigo do Ministro das Relações
Exteriores do Azerbaijão, Elmar Mammadyarov, publicado nesta edição
da revista IRS-Herança, fala sobre a história da formação e o desenvolvimento da diplomacia moderna do Azerbaijão na era da Primeira República (1918-1920).
Por mais de 25 anos, o Azerbaijão foi atacado com a agressão militar da
Armênia. Esta é uma questão prioritária de importância nacional para o
povo e o estado do Azerbaijão. O episódio mais sangrento dessa agressão
armênia foi o horrível ato de genocídio em Khojaly, no 28º aniversário do
qual o Azerbaijão celebrará nos próximos dias. Este é o tópico de um artigo do embaixador do Azerbaijão no Brasil, Elkhan Polukhov.
Além disso, um artigo da Professora Leila Bijos, dedicado ao Azerbaijão
e sua capital Baku, e descrevendo as tradições historicamente estabelecidas de tolerância e multiculturalismo, é outra história digna de interesse.
A Profª. Leila Bijos é a autora da primeira pesquisa em língua portuguesa
sobre o tema do multiculturalismo do Azerbaijão, e o artigo dela acrescenta relevância a esta publicação.
Outros materiais de interesse para os leitores incluem um artigo do
Professor de Economia, ex-senador Cristovam Buarque, que ele descreve
as impressões ao visitar o Azerbaijão para explorar a rica cultura, as pessoas e o potencial turístico do país. O mesmo se aplica a um artigo do
presidente do grupo de amizade Brasil-Azerbaijão no Senado Federal, o
Senador Antônio Anastásia, dedicado à história e geografia do Azerbaijão,
bem como às relações interparlamentares, culturais e econômicas entre
os dois países.
A história do museu ao ar livre no assentamento de Gala perto de Baku
também é bastante interessante.
Concluindo, desejo expressar que, embora esta edição da revista tenha sido publicada com um ligeiro atraso, ela não diminuiu o interesse no
Azerbaijão. Então, fique conosco!

Musa MARJANLI,
Editor-chefe
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