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Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyətinin Naxçıvan dövrü 
 

Bu, həm də bölgədə beynəlxalq əlaqələrin təşəkkül tapdığı dövr idi 

 

Məmməd MƏMMƏDOV 

 

Ölkəmizin müstəqillik qazanması və beynəlxalq münasibətlərin subyektinə çevrilməsi ilə onun 

xarici əlaqələrinin inkişafında sərhəd bölgəsində yerləşən Naxçıvanın da rolu artmış oldu. Ermənistanın 

Azərbaycana qarşı yeritdiyi siyasət nəticəsində Naxçıvan Muxtar Respublikası ölkənin əsas ərazisi ilə 

birbaşa nəqliyyat-kommunikasiya əlaqələrindən məhrum olmuş və hazırda o, blokada şəraitində 

yaşamaqdadır. Buna görə də Azərbaycanın digər bölgələrindən fərqli olaraq, Naxçıvan Muxtar 

Respublikası öz səlahiyyətləri daxilində xarici əlaqələr qurmağa məcbur idi. 

Taleyin hökmü ilə ağır blokada şəraitində olan Naxçıvana rəhbərlik edən Heydər Əliyevin 

uzaqgörən siyasəti nəticəsində Naxçıvan Muxtar Respublikasının İran və Türkiyə dövlətləri ilə əlaqələri 

yaradıldı, Naxçıvanın həyati tələbatlarını ödəmək, kommunikasiya əlaqələrini bərpa etmək üçün 

protokollar imzalandı. Muxtar respublikaya rəhbərlik etdiyi 1 il 9 ay ərzində Heydər Əliyev əsasını 

qoyduğu xarici əlaqələr sayəsində bölgəni labüd fəlakətdən xilas etdi. Naxçıvanın о ağır dövründə qurduğu 

beynəlxalq əlaqələr muxtar respublikanın mövcudluğu üçün bəlkə də yeganə vasitəyə çevrildi. 

1991-ci il sentyabrın 3-də Ali Məclisin Sədri seçildikdən sonra Naxçıvan-Türkiyə münasibətləri 

yeni mərhələyə qədəm qoydu. "Naxçıvan türk-islam dünyasına bir qapıdır" deyən Heydər Əliyev bu 

istiqamətdə ardıcıl, məqsədyönlü fəaliyyət göstərməyə başladı. Həmin il oktyabrın 29-da Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının Sədərək rayonunda Azərbaycan-Türkiyə arasında Araz çayı üzərində körpü müvəqqəti 

istifadəyə verildi. 

Həmin körpünün rəsmi açılışı mərasimində Ali Məclisin Sədri Heydər Əliyevlə bərabər Türkiyə 

hökumət dairələrinin nümayəndələri, Azərbaycanın görkəmli elm və mədəniyyət xadimləri də iştirak 

etdilər. 

70 il ərzində bir-birlərinə həsrət qalan bu dost və qardaş ölkələr arasında ilk gediş-gəliş əlaqələri 

yaradıldı. 1991-ci il noyabrın əvvəllərində Türkiyə Nəqliyyat Nazirliyinin nümayəndə heyəti muxtar 

respublikaya səfər etmiş, səfər zamanı Ali Məclisin Sədri ilə Araz çayı üzərində avtomobil körpüsünün 

tikilməsi, keçid məntəqəsi yaradılması haqqında məsələlər müzakirə edilmiş, muxtar respublika Nazirlər 

Kabineti ilə həmin qurum arasında protokol tərtib edilmişdi. 

Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasəti nəticəsində müvəqqəti körpü istifadəyə verildikdən sonra 

Türkiyə hökuməti nümayəndələrinin, iş adamlarının, Naxçıvana səfərləri, muxtar respublikaya göstərilən 

yardımların həcmi artmışdı. 

Bu dövrdə Naxçıvan-Türkiyə əlaqələrinin inkişafında Heydər Əliyevin başçılığı ilə Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının nümayəndə heyətinin qonşu ölkəyə səfərləri xüsusi rol oynadı. 1992-ci ilin 

martında Naxçıvanın ictimai-siyasi həyatında görünməmiş bir hadisə baş verdi. Türkiyənin о vaxtkı Baş 

naziri Süleyman Dəmirəlin göndərdiyi şəxsi təyyarə ilə Heydər Əliyevin dost ölkəyə işgüzar səfəri oldu. 

Səfər zamanı Türkiyə Respublikasının Prezidenti T. Özal, Baş nazir S. Dəmirəl ilə əhəmiyyətli görüşlər 

keçirildi. Görüşlərdə əsas müzakirə edilən məsələ, təbii ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü və 

Naxçıvanın düşdüyü ağır vəziyyətlə bağlı olmuşdu. 

Muxtar respublikanın qonşu dövlətlə bütün sahələrdə əməkdaşlığının inkişaf etdirilməsi məqsədilə 

Türkiyənin Baş naziri və Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri birgə protokol 

imzalamışdılar. 13 maddəlik protokolda muxtar respublikaya maliyyə, iqtisadi, texniki yardım göstərilməsi, 

muxtar respublikanın zəruri ehtiyaclarını ödəmək üçün 100 milyon ABŞ dolları həcmində kreditin 

ayrılması, tərəflər arasında enerji xətlərinin yaradılması, nəqliyyat əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi öz əksini 

tapmışdı. Protokolda həmçinin bank işi, turizm, informasiya sahəsində geniş əməkdaşlıq əlaqələrinin 

yaradılması, muxtar respublikadan olan 100 tələbənin Türkiyədə təhsil alması haqqında razılığa gəlinmişdi. 

Ulu öndər bu protokolu böyük əhəmiyyətə malik tarixi sənəd kimi qiymətləndirmiş, muxtar 

respublikanın icra strukturlarına protokolun icrası ilə əlaqədar konkret təkliflərlə çıxış etməyi tapşırmışdı. 

Qısa müddət ərzində protokolda nəzərdə tutulmuş tədbirlərin reallaşdırılması üçün konkret işlər 

görülməyə başlandı. Telekommunikasiya sahəsində muxtar respublikanın ehtiyaclarını ödəmək üçün 

Türkiyənin "Teletaş" şirkətinin nümayəndələri bölgəyə gəldilər. Qonşu ölkənin kənd təsərrüfatı nazirliyi 

əməkdaşlarının Naxçıvana səfəri zamanı (aprel, 1992) böyük miqdarda texniki yardım, gübrə, toxum 

göndərilməsi haqqında razılıq əldə edilmişdi. 



Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinin inkişafında 1992-ci il mayın 28-də açılmış "Sədərək-Dilucu" 

körpüsü mühüm mərhələ oldu. Naxçıvan torpağı həmin gün böyük bayram əhval-ruhiyyəsi yaşadı. 

Naxçıvanın tarixində ilk dəfə olaraq dünyanın ən iri dövlətlərindən birinin - Türkiyənin Baş naziri birbaşa 

bu torpağa qonaq gəldi. Bu münasibətlə hava limanında qarşılanma mərasimi də böyük təntənəyə çevrildi. 

Həmin qarşılamada bir qədər əvvəl Naxçıvana xüsusi təyyarə ilə gəlmiş Türkiyənin 150 nəfərdən artıq 

yüksək çinli məmur və yaradıcı ziyalılarından ibarət nümayəndə heyəti da iştirak edirdi. 

Naxçıvan Hava Limanında Süleyman Dəmirəlı böyük məhəbbətlə salamlayan Ali Məclisin Sədri 

dedi: "İlk dəfə olaraq Türkiyənin Baş naziri bu qədim torpağa ayaq basır. Sayın Süleyman Dəmirəl və onu 

müşayiət edən şəxsləri bu gün burada qarşılamaq kimi bir xoşbəxtlik bizə nəsib olub".  

Baş nazir Süleyman Dəmirəl də Heydər Əliyevə, eləcə də naxçıvanlılara sonsuz sevgi və 

məhəbbətini bildirdi: "Şadam və xoşbəxtəm ki, bu gün naxçıvanlılarla görüşürəm, sizləri bağrıma basıram. 

Sizi əmin etmək istəyirəm ki, Türkiyə həmişə Azərbaycanla birgə olmuş və olacaqdır. Dərdinizə də, 

sevincinizə də şərik olmuşuq". 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının ictimai, iqtisadi həyatında mühüm mərhələ olan və iki qardaş 

xalqın uzun illər qovuşmaq arzusunu yerinə yetirən "Ümid", "Həsrət" körpüsünün istifadəyə verilməsi 

böyük hadisəyə çevrildi. 

1992-ci ilin iyulunda keçirilmiş Muxtar Respublika Ali Məclisinin Rəyasət Heyətinin iclasında 

körpünün istifadəyə verilməsi böyük tarixi hadisə kimi qiymətləndirilmiş, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında 

iqtisadi, mədəni, əlaqələrin genişlənməsinə, qardaş xalqların bir-birinə yaxınlaşmasına xidmət edəcəyi 

bildirilmişdi. Rəyasət heyətinin qərarı ilə "Sədərək-Dilucu" körpüsü Türkiyə Respublikası ilə Naxçıvan 

Muxtar Respublikası arasında rəsmi keçid qapısı elan edildi. 

Naxçıvan-Türkiyə əlaqələrinin inkişafında ulu öndər Heydər Əliyevlə Süleyman Dəmirəl arasında 

yaranmış dostluq münasibətləri xüsusi rol oynayırdı. Heydər Əliyev Ermənistanın təcavüzü ilə əlaqədar 

Naxçıvanda yaranmış vəziyyətlə S. Dəmirəl və digər Türkiyə rəhbərlərini daim məlumatlandırmış, 

təcavüzün dayandırılması üçün kömək göstərilməsini xahiş etmişdir. 1992-ci ilin mayında Ermənistanın 

Naxçıvana təcavüzü ilə bağlı Türkiyə hökuməti bəyanat qəbul etmiş və 1921-ci il Qars müqaviləsinə əsasən 

Naxçıvanın muxtariyyətinin qarantı olduğunu bütün dünyaya bəyan etmişdi. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının qonşu Türkiyə vilayətləri - Qars, İqdır, Ağrı, Ərzurum, Van ilə 

də əlaqələri yaranır və möhkəmlənirdi. Heydər Əliyev Türkiyədə səfərdə olarkən dəfələrlə bu bölgələrdə 

olmuş, həmin vilayətlərin nümayəndə heyətləri də öz növbəsində Naxçıvana işgüzar səfərlər etmişdilər. 

Xüsusən, Qars və İqdır vilayətləri ilə əlaqələr sürətlə, yüksələn xətt üzrə inkişaf edirdi. 

Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə sədrlik 

etdiyi dövrdə xarici əlaqələrin sıx inkişaf etməyə başladığı ikinci dövlət Azərbaycanın cənub qonşusu olan 

İran İslam Respublikası idi. 

Ölkəmiz müstəqillik qazandıqdan sonra Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycan-İran siyasi, 

iqtisadi, mədəni əlaqələrində öz coğrafi şəraitinə görə, eyni zamanda, düşdüyü blokada vəziyyətinə görə 

mühüm və əhəmiyyətli rol oynamağa başladı. Bu səbəbdəndir ki, 20 ilə yaxındır ki, Azərbaycan dövləti öz 

tərkib hissəsi olan Naxçıvanla nəqliyyat-kommunikasiya əlaqələrini İran ərazisi ilə həyata keçirir. 

Müstəqilliyin ilk dövründə Azərbaycan-İran münasibətləri heç də hamar olmamış, istənilən səviyyədə 

qurulmamışdı. Xüsusən, Xalq Cəbhəsinin iqtidarı dövründə İrana münasibətdə radikal çağırışlarla müşayiət 

olunan hərəkətlər iki dövlət arasında kifayət qədər problem yaratmışdı. Belə şəraitdə Naxçıvana uğurla 

rəhbərlik edən Heydər Əliyev öz uzaqgörən siyasəti ilə qonşu dövlətlə münasibətləri müəyyən qədər 

tarazlaşdırmağa, bununla da, muxtar respublikanın iqtisadi çətinliklərini bir qədər yüngülləşdirməyə nail 

olmuşdu. 

Ali Məclis Sədrinin İrana rəsmi səfərlərində qarşı tərəflə əldə olunan razılaşmalar, İİR-in çoxsaylı 

nümayəndə heyətinin Naxçıvan Muxtar Respublikasına işgüzar səfərləri bütün sahələrdə əlaqələrin 

genişlənməsinə səbəb oldu. 

Naxçıvan-İran əməkdaşlığının möhkəmlənməsində muxtar respublikanın İranın şimal əyalətləri, 

xüsusən, Şərqi Azərbaycan, Qərbi Azərbaycan, Ərdəbil ilə əlaqələri mühüm əhəmiyyət kəsb etməyə 

başladı. 

Ali Məclisin Sədri kimi fəaliyyətə başladığı ilk dövrlərdə Heydər Əliyev Mərənd fərmandarı Rza 

İbadinin başçılığı ilə İİR-in işgüzar dairələrinin bir qrupunu, Şərqi Azərbaycan ostandarı Əkbər Pəhrizkarı 

qəbul etmiş, birgə danışıqlarda Naxçıvana qaz, elektrik enerjisi verilməsi və digər məsələlər müzakirə 

edilmişdi. 

İranın nazirlik və idarələri, özəl şirkətləri ilə qarşılıqlı əlaqələr də inkişaf etdirilirdi. 1992-ci ilin 

yanvarında lİR-in neft naziri Qulamrza Ağazadə ikitərəfli əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə etmək üçün 

muxtar respublikaya gəlmişdi. Naxçıvanın İranla iqtisadi, humanitar əlaqələrində, ona yardım 



göstərilməsində İranın məşhur "Bonyade Mostezəfan və canbazane Enqelabe Eslami" sənaye-ticarət şirkəti 

mühüm yer tuturdu. 

1992-ci ilin əvvəllərindən şirkət Naxçıvanda bir çox iqtisadi layihələri əsaslandırmış və həyata 

keçirmiş, onun Naxçıvanda nümayəndəliyi təşkil edilmişdi. 

Heydər Əliyev İranın rəsmi nümayəndələri ilə görüşlərində həmişə onların diqqətini Ermənistanın 

Azərbaycana qarşı təcavüzkar siyasətinə, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə, Naxçıvanın düşdüyü ağır hərbi-

siyasi, iqtisadi vəziyyətinə yönəltmiş, dost və qardaş ölkəni Azərbaycanın ədalətli mövqeyini müdafiə 

etməyə və Ermənistana təsir göstərməyə çağırırdı. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının İİR ilə siyasi, iqtisadi, mədəni əlaqələrin yeni mərhələyə 

qalxmasında Heydər Əliyev başda olmaqla muxtar respublikanın nümayəndə heyətinin İran islam 

Respublikasının xarici işlər naziri Əli Əkbər Vilayətinin dəvəti ilə 1992-ci il avqustun 22-25-i qonşu 

dövlətə səfəri mühüm rol oynadı. 

Səfər zamanı İİR-in dini lideri S. Ə. Xomneyi, Prezident Ə. Ə. Həşimi Rəfsəncani, parlamentin 

sədri Natiq Nuri, xarici işlər naziri Ə. Ə. Vilayəti, yol və nəqliyyat naziri Səidi Kiya, rabitə naziri Fərrazi, 

korporasiya naziri Şəfali, energetika naziri Zəncani, neft və qaz naziri Ağazadə, "Bonyade Mostezəfan və 

canbazane Enqelabe Eslami" fondunun prezidenti Möhsün Rəfiqdust, "Hilal Əhmər" cəmiyyətinin sədri 

Vahid Dəstiyirdi ilə görüşlər və danışıqlar aparmışdır. Səfərin yekunu olaraq İİR ilə Azərbaycanın 

Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq haqqında protokollar imzalanmışdı. 

Həmin protokollarda qarşılıqlı siyasi, iqtisadi və mədəni əlaqələrin genişləndirilməsi, muxtar respublikaya 

ərzaq yardımı göstərilməsi nəzərdə tutulmuşdu. İran tərəfi Naxçıvana enerji verilməsinə, İİR ərazisindən 

Culfa-Xudafərin yolu ilə yüklərin Naxçıvana daşınmasına, Poldəşt-Şahtaxtı körpüsünün tikilməsinə razılıq 

vermişdi. Səfər zamanı həmçinin birgə müəssisələrin açılması, ticarət qaydalarının yüngülləşdirilməsi, 

gömrük siyasətinin liberallaşdırılması, Naxçıvan şəhərində İİR Baş konsulluğunun açılması qərara 

alınmışdı. Təbii ki, bütün bunlar Heydər Əliyevin böyük nüfuzunun, ona olan hörmətin ifadəsi idi. 

1993-cü ilin martında isə ulu öndər Heydər Əliyevin İran islam Respublikasına ikinci rəsmi səfəri 

oldu. Rəsmi görüşlərdə İİR ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında bağlanmış 24 avqust 1992-ci il 

tarixli müqavilənin həyata keçirilməsi, Naxçıvan Muxtar Respublikasının blokada ilə əlaqədar yaranmış 

problemlərinin 

həlli yolları müzakirə edildi. 

Heydər Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri işləyərkən muxtar 

respublikanın İİR ilə mədəni və humanitar sahələrdə də əməkdaşlığa böyük diqqət yetirir, bütün 

görüşlərində bu sahədə əlaqələrin faydalılığını göstərirdi. 

Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyətinin Naxçıvan dövründə muxtar respublikanın dünyanın digər 

ölkələri və beynəlxalq qurumları ilə də münasibətlərinin əsası qoyulmuşdu. Həmin dövrdə bölgəni ağır 

vəziyyətdən çıxarmaq üçün Heydər Əliyev gərgin diplomatik fəaliyyət göstərmiş, Azərbaycanın, muxtar 

respublikanın problemlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün bütün mümkün vasitələrdən istifadə 

etmişdi 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin qızışdığı ilk vaxtlarda Azərbaycan rəhbərliyinin səriştəsiz 

diplomatik siyasəti nəticəsində Azərbaycanın az qala beynəlxalq təcridlə üzləşdiyi bir vaxtda Heydər 

Əliyev öz diplomatik fəaliyyəti ilə Ermənistanın Azərbaycana, onun ayrılmaz hissəsi Naxçıvana qarşı 

yeritdiyi təcavüzkar siyasəti haqqında əsas həqiqətləri dünya birliyinə çatdırmağa, ölkəmiz ətrafındakı 

informasiya blokadasını yarmağa çalışmışdı. 

Bunun üçün birinci növbədə dünyanın aparıcı dövlətləri, xüsusən, ABŞ ilə münasibətləri 

normallaşdır-maq lazım idi. Lakin о zamankı Azərbaycan rəhbərliyi onun xarici diplomatlarla görüşünə 

hər vasitə ilə mane olmağa çalışırdı. 

1991-ci il dekabrın 27-də ABŞ-ın Moskvadakı səfirliyinin nümayəndələri Ense G. Breyter və Orbi 

A. Karlson son 70 ildə ilk Amerika diplomatları kimi Naxçıvana gəlmiş və Ali Məclisin Sədri Heydər 

Əliyevlə görüşmüşdülər. 

1992-ci il aprelin 28-də ABŞ-ın Azərbaycanda ilk səfiri Robert Fin, həmin il iyulun 17-də yeni səfir 

Regard Mayls Naxçıvanda Ali Məclisin Sədri ilə görüşmüşdülər. 

Heydər Əliyev hər qonaqlara Naxçıvanın ağır vəziyyəti haqqında məlumat vermiş və bunun əsas 

səbəbinin Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzü olduğunu qeyd etmişdi. Ali Məclisin Sədri eyni 

zamanda, dünya ictimaiyyətində Azərbaycan, onun Naxçıvan bölgəsi haqqında, obyektiv məlumat 

yayılmasına ehtiyac olduğunu söyləmiş, Ermənistanla hərbi münaqişə və onun aradan qaldırılması yolları 

da müzakirə edilmişdi. 

B. KIinton ABŞ prezidenti seçilər-kən Heydər Əliyev ona təbrik teleqramı göndərmiş, onun 

müstəqil Azərbaycan Respublikasına və onun tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasına xoş və 



xeyirxah münasibət bəsləyəcəyinə ümid etdiyini bildirmişdi. B. KIintona digər məktubunda isə Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının daha ağır iqtisadi blokada şəraitində olduğunu xatırladaraq bunun əsas 

səbəbkarının məhz Ermənistan olduğunu bildirmiş və ABŞ prezidentindən muxtar respublikaya humanitar 

yardım göstərilməsini xahiş etmişdi. 

ABŞ hökuməti bu məktuba cavab olaraq muxtar respublikaya 1993-cü ilin martında 1 milyon dollar 

dəyərində ilk humanitar yardım göndərmişdi. Bu yardım о zaman göndərilmişdi ki, ABŞ konqresi erməni 

lobbisinin təsiri altında Dağlıq Qarabağ münaqişəsində Azərbaycanı günahkar bilərək, ona humanitar 

yardım göstərilməsinin qadağan edilməsi haqqında bədnam "907-ci düzəliş"i qəbul etmişdi. Göstərilən 

yardımdan əlavə ABŞ-ın bir sıra hökumət və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri Naxçıvana 

gələrək vəziyyətlə yerində tanış olmuşdular. 

1993-cü il mayın 19-da ABŞ Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Robert Puli və ABŞ-ın 

Azərbaycandakı səfirliyinin ticarət-iqtisadiyyat şöbəsinin müdiri Robert Silverman Naxçıvana gəlmiş və 

muxtar respublikaya yardımın davam edəcəyini bildirmişdilər. Bu təşkilatlardan biri Amerika Beynəlxalq 

Yardım və İnkişaf Agentliyi Naxçıvana ilk yardım göstərmiş təşkilatlardan biri olmuşdu. 

Heydər Əliyevin diplomatik fəallığı nəticəsində digər dövlətlərin hökumətləri də öz 

nümayəndələrini muxtar respublikadakı vəziyyətlə tanış olmaq üçün Naxçıvana göndərmişdilər. 

Naxçıvana yardım göstərən ilk beynəlxalq təşkilatlar isə BMT-nin müvafiq qurumları, birinci 

növbədə, onun inkişaf Proqramı olmuşdur. Muxtar respublikada yaranmış sosial-iqtisadi vəziyyəti 

öyrənmək və humanitar yardım üçün BMT Baş Katibinə məlumat vermək üçün BMT-nin Azərbaycandakı 

nümayəndəsi Mahmud Əl-Səid Naxçıvana gəlmişdi. Heydər Əliyev onunla söhbətdə əmin olduğunu 

bildirmişdi ki, BMT özünün ənənəvi humanizm və sülh prinsiplərinə sadiq qalaraq Naxçıvanın mövcud 

problemlərinə diqqətlə yanaşacaqdır. Bir müddətdən sonra BMT-nin Qaçqınlarla iş Şurasının və BQXC-

nin nümayəndələri Ceral Besson və Bernard Culer qaçqınların vəziyyəti ilə tanış olmaq üçün Naxçıvana 

gəlmişdilər. BMT-nin Qaçqınlarla iş üzrə Ali Komissarlığının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin 

proqramlaşdırma üzrə rəhbəri Lois Rovira qaçqınlara yardım proqramını hazırlamaq üçün Naxçıvanda 

olmuşdu. 

Əlbəttə, bu yardımlar Naxçıvanın üzləşdiyi problemlərin həlli, ehtiyaclarının təmin edilməsi 

istiqamətində bir о qədər ciddi əhəmiyyət daşımasa da. xarici dövlətlərin, beynəlxalq təşkilatları 

nümayəndələrinin Naxçıvana hər gəlişi, bölgədəki real vəziyyət, Ermənistanın təcavüzkar hərəkətləri 

haqqında obyektiv həqiqətin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, Azərbaycanın ətrafında yaranmış 

informasiya blokadasının aradan götürülməsi istiqamətində mühüm addım idi . 

Heydər Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri işlədiyi müddətdə qonşu İran, 

Türkiyə rəhbərləri ilə keçirdiyi çoxsaylı görüşlərdə, xarici dövlətlərin və beynəlxalq təşkilatların 

nümayəndələri ilə apardığı danışıqlarda təkcə Naxçıvanın deyil, həm də Azərbaycanın, onun Dağlıq 

Qarabağ bölgəsinin Ermənistan tərəfindən təcavüzə məruz qalması ilə bağlı problemləri ön plana çəkir, 

bütün diplomatik fəaliyyətini həmin problemin həllinə yönəldir-di. Bütün bu diplomatik gedişlər isə iqtisadi 

blokadanın ağır məngənələri altında yaşayan Naxçıvanın çətin imtahanlardan uğurla çıxmasına şərait 

yaratdı. 

 
 


