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Azerbaijão:
Karabakh esta livre
IRS-Herança - o espelho do Azerbaijão

O tema sobre Karabakh atrai mais atenção no Azerbaijão este ano do que 
nas últimas três décadas desde o início do conflito. Considerando que ante-
riormente o tema era amplamente dominado por questões relacionadas com 
a libertação desta região da ocupação armênia, esta tarefa foi finalmente resol-
vida no outono do ano passado. Agora Karabakh se tornou uma arena de tra-
balho de restauração ativa, mas seria muito cedo para falar sobre a eliminação 
de tensões. Esta edição de nossa revista contém um artigo do cientista político 
russo Oleg Kuznetsov e analisa o curso e os resultados da segunda guerra de 
Karabakh em 2020.

Este ano marca o 880º aniversário do nascimento do grande poeta e pensa-
dor azerbaijanes, o clássico da literatura oriental Nizami Ganjavi. Portanto, este 
ano foi oficialmente declarado o Ano de Nizami no país. Uma das materiais 
desta edição é dedicada à herança desse gênio poeta, bem como aos eventos 
de aniversário em curso.

Os leitores certamente se interessarão pelo artigo dedicado às atividades 
do IRS-Herança para promover o Azerbaijão, incluindo o Karabakh, no Brasil.

Outros materias interessantes é um artigo dedicado ao notável escritor, dra-
maturgo, educador azerbaijanes e um dos mais proeminentes representantes 
da literatura da “era de ouro” do final do século XIX e início do século XX, Abdul-
rahim bey Hagverdiyev, bem como suas atividades literárias e diplomáticas. A 
edição contém um dos contos do escritor. Também, uma leitura bem interes-
sante, é um artigo sobre a história dos brasões do estado do Azerbaijão.

Portanto, essa edição contém artigos sobre vários aspectos da etnografia e 
do artesanato tradicional do povo azerbaijanes. Esperamos que esta edição de 
nossa revista não decepcione nossos estimados leitores e os ajude a reabaste-
cer seus conhecimentos sobre o Azerbaijão - um país com séculos de história 
e cultura mais rica na encruzilhada do Oriente e do Ocidente. Portanto, fique 
conosco!


