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AZƏRBAYCAN - PAKİSTAN STRATEJİ 
TƏRƏFDAŞLIĞI

Keçən əsrin 90-cı illərində Sovet İttifaqının tə
nəzzülü və tarix səhnəsindən silinməsi nəticəsində Av
rasiyanın geosiyasi konfiqurasiyasında yeni müstəqil 
dövlətlər meydana gəlmiş, dövrün reallıqlarına, həmçi
nin öz dövlət maraqlarına uyğun olaraq bu geosiyasi ak- 
torlar beynəlxalq münasibətlər sistemində mövqelərini 
möhkəmləndirmək, dinamik inkişaflarını təmin etmək 
üçün qlobal dünya siyasətində fəal rol oynamağa çalış
mışlar.

Siyasi arenaya uğurla qədəm qoymuş belə aktor- 
lardan biri də Azərbaycan Respublikasıdır. 1991 -ci ildə 
müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Azərbaycan həm 
qərbdə, həm də şərqdə beynəlxalq hüququn bütün sub
yektləri ilə bərabərhüquqlu əməkdaşlıqda maraqlı ol
muş (digər tərəfdən qeyd etməliyik ki, suverenliyimizin 
ilk illərində bəzi qonşu dövlətlərlə siyasi yanaşma tər
zində müəyyən səhvlərə yol verilmişdir), böyük güc 
mərkəzləri ilə inteqrasiya proseslərinə xüsusi diqqət ye
tirmişdir. Eyni zamanda, Azərbaycan Respublikasının 
beynəlxalq əlaqələrində şərq ölkələri ilə tərəfdaşlıq mə
sələləri daim mühüm əhəmiyyət kəsb etmiş, xarici siya
sət kursunun prioritet istiqamətlərindən sayılmışdır. Tə
sadüfi deyil ki, ölkəmizin üzv olduğu ilk beynəlxalq 
təsisat da Asiya ölkələrinin təşkilatı olan İslam Kon
fransı Təşkilatı (İKT - 2011 -ci ilin iyulundan İslam 
Əməkdaşlıq T əşkilatı -İƏT) olmuşdur.

Azərbaycan-Asiya yaxınlaşmasında ideoloji 
amil də önəmli təsirə malikdir. Qərbin xristian ölkələ
rindən (erməni lobbisinin təbliğat imkanlarının çoxşa- 
xəli olduğu ölkələr) fərqli olaraq, burada islam dininə 
mənsub olan ölkələr üstünlük təşkil edirlər. Bu ba
xımdan Azərbaycan şərqin aparıcı dövlətlərindən olan 
və dünya siyasətində böyük nüfuza malik Pakistan ilə 
əlaqələrinə xüsusi önəm vermiş, geosiyasi və ge- 
oiqtisadi sahələrdə onunla əməkdaşlığı dövlət mənafeyi 
üçün zəruri hesab etmişdir.

Pakistan Respublikası Azərbaycanın müstəqilli
yini tanıyan (1991) ilk ölkələrdən biri olmuşdur. Ölkələ
rimiz arasında diplomatik münasibətlər 1992-ci ildə qu
rulmuşdur. Pakistan Cənubi Asiyanın ən nüfuzlu dövlət
lərindən olmaqla yanaşı, həmçinin nüvə silahına malik
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yeganə müsəlman dövlətidir. Beynəlxalq arenada Azər
baycan-Pakistan münasibətləri strateji müttəfiqlik sə
viyyəsindədir.

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması 
prosesində Pakistan daim Azərbaycanı müdafiə etmiş, 
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr dövlətlərindən fərq
li olaraq, birmənalı şəkildə ölkəmizin mənafeyinə uy
ğun siyasət yeritmişdir. Eyni zamanda, Azərbaycan da 
BMT qətnaməsinə əsaslanaraq, Kəşmir probleminin 
həllində (1947-ci ildə Hindistan ordusu Pakistana məx
sus Kəşmir əyalətinin bir hissəsini işğal etmişdir) Pakis
tanı dəstəkləmişdir.

Mütəmadi qaydada hər iki ölkə arasında yüksək 
səviyyəli siyasi əlaqələr həyata keçirilir. Belə siyasi mü
nasibətlərin başlanğıcı 1995-ci ilin oktyabrında Pakis
tan İslam Respublikasının prezidenti Sərdar Faraq Əh
məd Xan Leqarinin Azərbaycana rəsmi səfəri ilə qoyul
muşdur. Bunun ardınca prezident Heydər Əliyevin 
1996-cı ilin aprel ayında Pakistana səfəri zamanı iqtisa
di, siyasi, mədəni sahələrdə əməkdaşlığa dair mühüm 
müqavilələrin imzalanması iki ölkə arasındakı əlaqələ
ri daha da möhkəmləndirmişdir.

2000-ci illərin ortalarından başlayaraq ölkə baş
çıları səviyyəsində növbəti görüşlər reallaşmışdır. Belə 
ki, 2004-cü ilin iyulunda Pakistan prezidenti Pərviz Mü- 
şərrəf Azərbaycana rəsmi səfər etmişdir. Azərbaycan 
Respublikasının prezidenti İlham Əliyevlə görüş zama
nı Pərviz Müşərrəf Dağlıq Qarabağ münaqişəsində 
Azərbaycanın mövqeyini müdafiə etdiyini qəti şəkildə 
bildirmişdi. Həmçinin ölkə rəhbərləri qarşılıqlı münasi
bətlərin inkişaf istiqamətləri barədə danışıqlar aparmış, 
dövlət əhəmiyyətli bir sıra sənədləri - narkotik vasitələ
rin və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsinə qar
şı mübarizə haqqında, beynəlxalq terrorçuluq, turizm, 
gömrük işi sahəsində hökumətlərarası sazişləri imzala
mışdılar. Yekun olaraq Azərbaycan Respublikası və Pa
kistan İslam Respublikası arasında Birgə Bəyannamə qə
bul edilmişdi. 2005-ci ilin aprelində isə Azərbaycan Res
publikasının prezidenti İlham Əliyev Pakistanda rəsmi 
səfərdə olmuşdur. Prezidentlər - İlham Əliyevlə Pərviz 
Müşərrəfin görüşündə sosial-siyasi həyatın müxtəlif sa
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hələri üzrə (informasiya, maliyyə, nəqliyyat və s.) 6 
əməkdaşlıq sazişi imzalanmışdı.

Azərbaycan və Pakistan Respublikaları ölkələra- 
rası münasibətlərdən əlavə, beynəlxalq təşkilatlar for
matında da əlaqələr saxlamışlar. Bu kontekstdə dövlət
lərimizin İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT) çərçivə
sində əlaqələrini xüsusi qeyd edə bilərik. Məhz bu as
pektdə 2000-ci ilin iyununda Tehranda və 2002-ci ildə İs
tanbulda keçirilmiş İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının 
sammitlərində Azərbaycan Respublikasının prezidenti 
Heydər Əliyevlə Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəfın 
görüşləri baş tutmuşdur.

İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının növbəti belə 
sammitlərindən biri (12-ci Zirvə Toplantısı) 2012-ci ilin 
oktyabrında Bakıda keçirilmişdir. Bununla əlaqədar Pa
kistan prezidenti Asif Əli Zərdari Azərbaycana işgüzar 
səfərdə olmuşdur. Səfər zamanı Azərbaycan və Pakistan 
prezidentləri arasında qarşılıqlı maraq doğuran məsələ
lər müzakirə edilmişdi. Dövlət rəhbərləri səviyyəsində 
görüşlərdən əlavə, Azərbaycan-Pakistan münasibətlə
rində parlamentlərarası əlaqələr də mühüm əhəmiyyət 
kəsb etmişdir. Belə ki, 2008-ci ilin iyununda Pakistan Se
natının sədri Muhammadmian Sumro ölkəmizdə səfər
də olmuş, Azərbaycan Parlamentinin 90 illiyi münasibə
tilə keçirilmiş tədbirdə iştirak etmişdi. 2013-cü ilin fev
ralında isə Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədov İqtisadi 
Əməkdaşlıq Təşkilatının Parlamentlərarası Assamble
yasının 1 -ci iclasında iştirak etmək üçün Pakistana iş
güzar səfər etmişdir.

Azərbaycanın Pakistanla əməkdaşlığında hərbi- 
siyasi faktor da mühüm rol oynamışdır. Bu cəhətdən 
Azərbaycan Respublikası ilə Pakistan İslam Respubli
kası arasında 2002-ci ildə imzalanmış Müdafiə və Hərbi 
sahədə əməkdaşlıq haqqında sazişdə hər iki ölkənin hər
bi-siyasi sahədə tərəfdaşlığının prioritet istiqamətləri

əks olunmuşdu. Bu müqavilə ilə dövlətlərimiz arasında 
hərbi əlaqələr daha da genişlənmiş, silahlı qüvvələrimiz 
üçün Pakistan istehsalı olan təyyarələr və digər silah növ
ləri əldə edilmişdi. 2015-ci ilin martında Pakistan Res
publikasının Birləşmiş Qərargahının Xarici Hərbi 
Əməkdaşlıq Baş İdarəsinin direktoru general-mayor İf
tixar Vayn Azərbaycanda səfərdə olmuş, ikitərəfli hərbi 
əməkdaşlıq əlaqələrinin gücləndirilməsi istiqamətində 
danışıqlar aparmışdır. Bu səfər prosesində Azərbaycan 
və Pakistan ikitərəfli hərbi əməkdaşlıq protokolu imza
lanmışdı. Ermənistanla müharibə vəziyyətində olan 
Azərbaycan üçün bu hərbi əlaqələr zəruri əhəmiyyətə 
malik idi.

Pakistanla hərbi tərəfdaşlığımız ordumuzun dö
yüş qabiliyyətinin yüksəldilməsinə önəmli təsir etmiş, 
həmçinin zabit kadrlarımız qardaş ölkənin ali hərbi mək
təblərində təhsil alaraq daha da təkmilləşmək imkanı qa
zanmışdılar. Geosiyasi müstəvidə isə Azərbaycan özünə 
nüfuzlu müttəfiq əldə etmiş, bu isə beynəlxalq aləmdə 
dövlətimizin mövqelərinin daha da güclənməsinə şərait 
yaratmışdı.

2016-cı ildə Ermənistanla aprel döyüşləri zamanı 
isə məsələyə münasibət bildirən Pakistan prezidentinin 
katibi Əhməd Fərrux demişdi ki “Pakistan həmişə Azər
baycanın yanındadır” və “Azərbaycana qardaş və dost 
ölkədir”. Beynəlxalq səviyyəli bir sıra tədbirlərdə Pa
kistan daim Azərbaycanı Dağlıq Qarabağ məsələsində 
müdafiə etmiş, ölkəmizə qarşı erməni təcavüzünü qətiy
yətlə pisləmişdir. Eyni zamanda, Pakistan dünyada ye
ganə dövlətlərdən biridir ki Ermənistanla diplomatik əla
qələr qurmamış, onu ümumiyyətlə dövlət kimi tanı
mamışdır.

Nəticə etibarilə deyə bilərik ki, Azərbaycan- 
Pakistan stratej i tərəfdaşlığı bu gün də uğurla inkişaf et
məkdədir.
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