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1947-ci ilin 14 avqustunda müstəqilliyini elan etdiyi dövrdən Pakistan Cümhuriyyəti 

yeni – İslam dininin prinsiplərinə əsaslanan demokratik quruluş yaratdı. Hansı ki, öz növbə-

sində Pakistanın həm xarici, həm də daxili siyasətinə təsir göstərmiş oldu. Bu baxımdan mə-

qalədə belə bir xarici siyasətə örnək olacaq Pakistan və Azərbaycan arasındaki diplomatik əla-

qələr göstərilir və təhlil olunur. Pakistan yarandığı dövrdən İslam dövlətləri ilə yaxın əlaqələr 

qurmaq və eyni zamanda qərbə yönəlik siyasət aparmağa başlamışdı. Gördüyümüz kimi Azər-

baycan Respublikası öz növbəsində coğrafi mövqeyinə görə həm Avropaya, həm də dini görü-

şünə görə İslam dünyasına daxil olduğundan yarandığı gündən Pakistanın siyasi maraq dairə-

sində olan əsas ölkəyə çevrildi. Bu baxımdan Azərbaycan və Pakistan arasında öz qloballığına 

və regional məsələlərin oxşarlığı ilə xarakterizə edilən əlaqələr mövcuddur. Hər şeydən öncə 

xüsusi olaraq bunu vurğulamaq yerinə düşərdi ki, Pakistan hələ 1991-ci ildə Türkiyə və Rumı-

niyadan sonra Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan ilk ölkələrdən biridir. Elə bu səbəbdən də 

1992-ci ildə bu iki ölkə arasında fəal diplomatik əlaqələrin qurulmasından sonra Bakıda Pa-

kistanın, 1997-ci ilin avqustunda isə İslamabadda Azərbaycanın daimi nümayəndəliyi açılmış-

dır.  

Pakistan İslam Respublikasının Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyini tanıyandan 

bəri onun bütün siyasi maraqlarını birmənalı olaraq müdafiə edir. Məsələn, Dağlıq Qarabağ 

problemində Pakistan BMT qətnamələrinə əsaslanaraq Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəs-

təkləyir. Eyni zamanda İslam təəssübkeşliyindən çıxış edərək Ermənistanın işğalçı dövlət 

olmasından yana onu bir dövlət kimi tanımır və onunla heç bir diplomatik əlaqələr saxlamır. 

Buna cavab olaraq Ermənistan da Kəşmir problemində Hindistanın mövqeyini dəstəkləyir. 

Fəqət Pakistan İslam Respublikasını bir dövlət kimi tanımaqdadır. Azərbaycan Respublikası 

da öz növbəsində Pakistanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir və bununla yanaşı dostluq prin-

siplərinə əsaslanaraq sıx diplomatik əlaqələr saxlayır. 2008-ci ildə Pakistan Parlamentinin Se-

natoru Müşahid Hüseyn Azərbaycana səfəri zamanı təkrarən bildirmişdir ki, ölkəsi Er-

mənistanı bölgədə yürütdüyü aqressiyadan dolayı müstəqil dövlət kimi tanımır, eyni zamanda 

Dağlıq Qarabağ problemində birtərəfli olaraq Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir (1). 

İki ölkə arasında diplomatik əlaqələr əsasən 1995-ci ilin oktyabrında Pakistanın keçmiş 

prezidenti Fərrux Leqarinin Azərbaycana, daha sonra isə 1996-cı ilin aprel ayında Azərbay-

canın keçmiş prezidenti Heydər Əliyevin Pakistana səfərləri iqtisadi, siyasi, mədəni sahələrdə 

əməkdaşlığa dair mühüm müqavilələrin imzalanması ilə yadda qaldı. Bu diplomatik görüş-

lərdən sonra iki ölkə arasında siyasi əlaqələr günümüzədək daha da güclənərək intensiv xa-

rakter almış oldu. Tez-tez baş verən yüksək səviyyəli qarşılıqlı səfərlər regional məsələlər üzrə 

iki ölkə arasında mövcud olan mövqelərin oxşarlığına və qarşılıqlı əlaqələrin daha da inkişaf 
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etməsinə səbəb olur. Ölkələr müxtəlif sahələrdə iki tərəfləi əməkdaşlıq etmək üçün bir sıra 

mühüm sazişlər imzalayıb. Bu müqavilələr əsasında il-ildən iki ölkə arasında əsasən ticari 

dövriyyə sürətlə artmaqda davam edir. Habelə, Azərbaycan hərbi sahədə də Pakistanın ən 

yaxın portnyorlarından biridir. Belə ki, Azərbaycan Pakistan istehsalı olan “JF-17 Thunder” 

qırıcı təyyarələrinin alınmasında maraqlı olan ölkədir (6).  

Azərbaycan Respublikası ilə Pakistan İslam Respublikası arasında yüksək səviyyəli 

qarşılıqlı səfərlər bunlardır:  

 1995-ci il 9-11 oktyabr - Pakistan İslam Respublikasının Prezidenti Sərdar Faruq Əh-

məd Xan Leqari Azərbaycana rəsmi səfər etmişdir. 

 1996-cı il 9-11 aprel - Prezident Heydər Əliyev Pakistana rəsmi səfər etmişdir. 

 2004-cü il 8-10 iyul - Pakistan İslam Respublikasının Prezidenti Pərviz Müşər-

rəf Azərbaycana rəsmi səfər etmişdir. 

 2005-ci il 12-13 aprel - Prezident İlham Əliyev Pakistana rəsmi səfər etmişdir. 

 2012-cı il 13-16 oktyabr - Pakistan İslam Respublikasının Prezidenti Asif Əli Zərdari 

Azərbaycana işgüzar səfər etmişdir (İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının 12-ci Zirvə Toplantısı). 

Parlamentlərarası əlaqələrisə ümumilikdə bunlar təşkil edir:  

 2008-ci il 18-20 iyun - Pakistan Senatının sədri M.Sumro Azərbaycana səfər etmişdir 

(Azərbaycan Parlamentinin 90 illiyi münasibətilə keçirilmiş tədbir).  

 2013-cü il 11-12 fevral - Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədov Pakistana işgüzar səfər 

etmişdir (İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Parlamentlərarası Assambleyasının 1-ci iclası). 

Azərbaycan-Pakistan parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupun rəhbəri Əliağa Hüseynov 

olmuşdur. Azərbaycan Respublikası ilə Pakistan İslam Respublikası arasında 30 sənəd 

imzalanmışdır (5.səh4). 

“Səs” qəzetinə istinadən Azərbaycanın keçmiş prezidenti Heydər Əliyevin 90 illik 

yubileyi ilə əlaqədar Pakistanda keçirilən silsilə tədbirlər çərçivəsində bu ölkənin Milli Kitab-

xanasında “Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının ümummilli lideri və Azərbaycan-Pakistan 

münasibətləri” mövzusunda seminar və Heydər Əliyev otağının açılış mərasimi keçirilmişdir. 

Burada Kayde Azam Universitetinin siyasət və beynəlxalq əlaqələrin direktoru, professor 

Lubna Abid Ali də Heydər Əliyevin Pakistan-Azərbaycan münasibətlərinin inkişafına verdiyi 

töhfələrindən danışmışdır. Bildirmişdir ki, məhz Heydər Əliyevin 1995-ci və 1996–cı illərdə 

müvafiq olaraq Pakistanın Prezidenti Fərrux Əhməd Xan Leqari və Baş naziri Benazir Bhutto 

ilə görüşləri nəticəsində ölkələrimiz arasında müxtəlif sahələri əhatə edən bir çox sənədlər 

imzalanmışdır (2). 

 Ötən ildə Azərbaycanda diplomatik missiyası başa çatan Pakistanın Azərbaycandaki 

səfiri İnayat Ullah Kakar gün.az-a verdiyi müsahibəsində bu sözləri demişdi: “Pakistan və 

Azərbaycan arasında daim yaxşı əlaqələr mövcud olub və ənənəvi dostluq hər iki xalqın 

ürəyində kök salıb”. Daha sonra o, bildirmişdir ki, Azərbaycanda diplomat olaraq çalışdığı iki 

il uzun müddət deyil, amma bu dövr ərzində ölkəsinə qarşı yalnız Azərbaycan hökumətindən 

deyil, hər kəsdən isti münasibət və kömək görüb. “Fəaliyyətim dövründə qarşılıqlı olaraq bir 

çox yüksək səviyyəli səfərlər, görüşlər oldu. Pakistan prezidentinin, parlament sədrinin, 

Pakistan Qoşunlarının qərərgah rəisinin Azərbaycana səfərləri oldu. Azərbaycan tərəfindən isə 

Milli Məclisin sədri və daxili işlər nazirinin səfəri həyata keçirildi. Bütün bunlar onu göstərir 

ki, iki ölkə arasında əlaqələr daha da genişlənir və bu da çox yaxşı haldır. Ümid edirik ki, 

gələcəkdə əlaqələrimiz daha da genişlənəcək” (4). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/JF-17_Thunder
http://az.wikipedia.org/wiki/Heyd%C9%99r_%C6%8Fliyev
http://az.wikipedia.org/wiki/P%C9%99rviz_M%C3%BC%C5%9F%C9%99rr%C9%99f
http://az.wikipedia.org/wiki/P%C9%99rviz_M%C3%BC%C5%9F%C9%99rr%C9%99f
http://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0lham_%C6%8Fliyev
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Diplomat gələcəkdə iki ölkə arasında əməkdaşlığın əsas inkişaf istiqamətlərini də 

açıqlayaraq söyləyib ki, “Pakistan-Azərbaycan əməkdaşlığının daha da inkişafı üçün iqtisadi 

əlaqələrin güclənməsi, birbaşa reyslərin bərpa olunması, eyni zamanda hərbi sahədə, xüsusilə 

hərbi sənayedə münasibətlərin inkişafı vacibdir. Hazırda bizim hərbi sahədə çox yüksək 

münasibətlərimiz var. Bildiyiniz kimi Azərbaycan zabitləri Pakistanda treninqlər keçirlər. 

Həmçinin Pakistan hərbi məhsullar, sursatlar istehsal edən ölkədir və gələcəkdə əgər Azər-

baycan hökuməti tərəfindən istək olarsa, biz bu məhsullarla onları təmin edə bilərik”. 

30 yanvar 2013 tarixində milli.az saytına istinadən Azərbaycan və Pakistan arasında 

hərbi əməkdaşlıq planı imzalanmışdır. Bu baxımdan da Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin 

Beynəlxalq Hərbi Əməkdaşlıq İdarəsində Azərbaycan-Pakistan işçi qrupunun 4-cü görüşü 

keçirilib (3).  

Trend-in Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadən verdiyi məlumata görə, 

görüşə Azərbaycan tərəfindən Beynəlxalq Hərbi Əməkdaşlıq İdarəsinin rəisi general-

mayor Ramiz Nəcəfov, Pakistan tərəfindən isə Birləşmiş Qərargahın Xarici Hərbi Əməkdaşlıq 

Baş İdarəsinin direktoru general-mayor Tariq Qafur rəhbərlik edib. Azərbaycan-Pakistan işçi 

qrupunun 4-cü görüşündə ölkələrimiz arasında hərbi, hərbi-texniki və hərbi təhsil sahələrində 

əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri müzakirə edilib, iki ölkə arasında 

müdafiə sahəsində əməkdaşlığın qarşılıqlı fayda verəcəyi vurğulanıb, regional təhlükəsizlik 

məsələləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Görüşün gündəliyinə çıxarılan mövzular üzrə 

müzakirələrin yekununda "Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi və Pakistan İslam 

Respublikası Birləşmiş Qərargahı arasında 2013-cü il üçün ikitərəfli hərbi əməkdaşlıq planı" 

imzalanıb. 

Pakistan Senatının Müdafiə və Müdafiə Sənayesi Komitəsinin sədri Mücahid Hüseyn 

Sayed 23.05.2013 tarixində APA-ya verdiyi müsahibədə söyləyib ki, “Azərbaycan Pakistanla 

dost, qardaş ölkədir və bu münasibətlər hər gün inkişaf etməkdədir”. Daha sonra diplomat 

əlavə edib ki, “Ölkəniz beynəlxalq terrora qarşı mübarizədə öncüllərdəndir, buna çox şadıq”. 

Cənab Sayedin dediyinə görə, Azərbaycanla münasibətlərin daha da inkişaf etməsi üçün 

3 əsas prioritet istiqamət müəyyən edilməlidir. “Birincisi iqtisadi-ticarət münasibətləridir. 

Pakistan və Azərbaycan çalışmalıdır ki, qarşılıqlı investisiya proqramları ilə çıxış etsinlər və 

biznes layihələrini gerçəkləşdirsinlər. Çünki bu cür dost münasibətlər olduğu halda Pakistanla 

Azərbaycan arasında illik ticarətin həcmi olduqca azdır. İkincisi, mədəni əlaqələrdir ki, bu 

istiqamətdə də önəmli addımlar atılmalıdır. Bura təhsil sahəsində tələbə-müəllim mübadiləsini 

xüsusi əlavə edərdim. Üçüncüsü, beynəlxalq əlaqələrdir. Azərbaycan Qərblə Şərq arasında bir 

qapıdır. Çox strateji bir mövqeyə malikdir. Düzdür, Pakistan və Azərbaycan hər zaman bir-

birini dəstəkləyib. Bu, təqdirəlayiq haldır. Fikrimcə istər BMT, istərsə də digər beynəlxalq 

qurumlarda hər iki dövlət daha dinamik münasibətlər formalaşdırmalıdır”. Senatorun fikrincə, 

ekstremizmə və terrorçuluğa qarşı birgə mübarizə də əslində əsas istiqamətlərdən biri 

olmalıdır: “Azərbaycan dünyəvi dövlətdir, ölkəniz beynəlxalq terrora qarşı mübarizədə 

öncüllərdəndir və biz, buna çox şadıq. Bu sahədə də əməkdaşlığımız inkişaf etdirilməlidir. 

Bundan başqa Azərbaycanla Pakistanın enerji və təhsil sahəsində birgə layihələr həyata 

keçirməsi də zəruri və lazımlıdır” (7). 

Bütün göstərilnlərdən belə nəticəyə gəlirik ki, Pakistan Azərbaycanın beynəlxalq 

arenada ən yaxın və etibarlı müttəfiqlərindəndir. Pakistan 1990-cı ildən bu yana hər zaman 

dost mövqe tutaraq Azərbaycanın beynəlxalq sistemində daim aktiv olmuşdur. Bu aktivliyin 

bu gün də davam etməsi mövzunun aktuallığını artırır və gələcəkdə bu sahədə daha da geniş 

elmi işlərin təşkilinə yol açır. 

http://az.trend.az/
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ДЖАВИД МОВСУМЛУ  

 

ПАКИСТАНО-АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

После обретения своей независимости в начале 90-х годов прошлого века Азербай-

джанская Республика стала проводить активную внешнюю политику. Исламская Рес-

публика Пакистан была одной из первых дружественных Азербайджану стран. Пакис-

тан оказывает поддержку нашей республике в различных областях внешней и внутрен-

ней политики, военной, торговой, образовательной и культурной сферах. Что касается 

Нагорно-Карабахского конфликта, Пакистан всегда безоговорочно поддерживает Азер-

байджан. 

 

JAVID MOVSUMLU 

 

RELATIONS BETWEEN PAKISTAN AND AZERBAIJAN 

 

Since the 90s, after Republic of Azerbaijan got independence, Azerbaijan began to 

pursue an active foreign policy. On the background of international relations one of the first 

country which Azerbaijan got as a friend was Pakistan. The Islamic Republic of Pakistan is 

the country which closely support to Azerbaijan Republic in any field: Foreign and domestic 

policy, Military, Education, Trade, Culture. Always expressed its unequivocal support to 

Azerbaijan in Nagorno-Karabakh conflict. 
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