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PARİS SÜLH KONFRANSI
(1919-20) - Birinci Dünya müharibəsində (1914-18) qalib gəlmiş
dövlətlərin məğlub dövlətlərlə
sülh müqavilələrini hazırlamaq
və bağlamaq üçün çağırdıqları beynəlxalq konfrans. Fasilələrlə 1919-cu
il yanvarın 18-dən 1920-ci il yanvarın 21-dək davam etmişdir. Dövrün ən tanınmış dövlət xadimləri,
siyasətçiləri, diplomatları, hərbçiləri
konfransın rəhbər heyətində və işçi
qruplarında təmsil olunmuşdular.
Fransanın baş naziri J.Klemanso konfransın prezidenti, ABŞ-ın
dövlət katibi R.Lansinq, Böyük
Britaniyanın baş naziri D.Lloyd
Corc, Orlando (İtaliya) və Sayandzi (Yaponiya) vitse-prezidentləri
seçildilər. Birinci Dünya müharibəsindən sonra dövrün ən mühüm
məsələləri, müharibədən sonrakı
yenidənqurma, məğlub dövlətlərlə
sülh müqavilələrinin bağlanması, o
zaman deyildiyi kimi, «rus məsələsi» və digər məsələlər konfransın
gündəliyinə çıxarılmışdı.
Dağılmış Rusiya imperiyasının ərazisində yeni yaranmış müstəqil milli dövlətlər kimi, Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti də dünya dövlətləri
tərəfindən tanınmaq, beynəlxalq
birliklərin bərabərhüquqlu üzvü
olmaq, respublikanın suverenliyini
və ərazi bütövlüyünü təmin etmək
baxımından Paris Sülh Konfransına
böyük ümid bəsləyirdi.
Azərbaycan hökumətinin nümayəndələri Qafqazdakı müttəfiq
qoşunlarının komandanı, general V.Tomsonla danışıqlar zamanı Azərbaycanın beynəlxalq sülh
konfransında iştirakına təminat
almışdılar. Britaniya hökumətinin
Bakıya gələn rəsmi nümayəndəsi
general Corc Miln də öz bəyanatlarında bunu təsdiqləmişdi.
Azərbaycan parlamentinin sədri
Əlimərdan bəy Topçubaşov sülh
konfransına gedəcək heyətin başçısı, Məmməd Həsən Hacınski isə
onun müavini təyin edildi. Nümayəndə heyətinə iki nəfər parlament üzvü - Əhməd Ağayev və
Əkbər ağa Şeyxülislamov daxil
idi. Mir Yaqub Mehdiyev, Ceyhun
Hacıbəyli və Məhəmməd Məhərrəmovdan ibarət məsləhətçilər
müəyyən olundu.
1919-cu il yanvarın 4-də Bakıdan
yola düşən nümayəndə heyəti
Tiflisdə və Batumda bir sıra ciddi
görüşlərdən sonra yanvarın 20də İstanbula çatdı. Nümayəndə
heyəti ayın 22-də burada Ə.Topçubaşovun sədrliyi ilə ilk iclasını
keçirdi və iş bölgüsü apardı. İclasda nümayəndə heyətinin tərkibinə

texniki işçilər - ekspertlər (Əli bəy
Hüseynzadə və V.Marçevski), katiblər (Səffət Məlikov və Ələkbər
bəy Topçubaşov), tərcüməçilər
- A.Qafarov (fransız dili), Q.Qafarova (ingilis dili), H.Məmmədov
(fransız və türk dilləri), sədrin şəxsi
katibi (Rəşid bəy Topçubaşov) də
qatıldılar.
Lakin Azərbaycan nümayəndələri elə ilk gündən Parisə getməkdə
ciddi çətinliklərlə üzləşdilər. Nümayəndə heyətinin iki üzvü - Ə.Hüseynzadə və Ə.Ağayev İstanbulda
müttəfiqlər tərəfındən həbs edildi.
Ə.Hüseynzadəni həbsdən azad etdirmək mümkün olsa da, Parisə getməyə viza verilmədi. Ə.Ağayev isə
Malta adasına sürgün olundu.
Azərbaycan nümayəndə heyəti
Parisə getmək üçün 3 ay İstanbulda viza gözləməli oldu. Bu
müddətdə İstanbulda böyük dövlətlərin ali komissarlarına, Sülh
konfransının sədrinə və həmsədrlərinə, digər rəsmi orqanlara müraciət edildi. Nəhayət, Azərbaycan nümayəndələri aprelin 22-də
İstanbuldan Parisə yola düşdülər.
Parisə gəldikdən sonra nümayəndə heyətinin ilk mühüm işi
«Qafqaz Azərbaycanı Cümhııriyyətinin Paris Sülh Konfransına
memorandumu» adlı sənədi konfransın keçirildiyi ingilis və fransız
dillərində hazırlayıb nəşr etdirmək
oldu. 50 səhifədən və on dörd bölmədən ibarət olan memorandumda Azərbaycanın tarixi, coğrafıyası,
mədəniyyəti, iqtisadiyyatı, müasir
durumu haqqında ən ümumi məlumatlar toplanmışdı.
Nümayəndə heyəti may ayı ərzində Polşa, Gürcüstan, Dağlılar Respublikası, Ermənistan və İran nümayəndələri ilə görüşlər keçirdi.
Mayın 23-də ingilis nümayəndə
heyətinin üzvü, ser Luiz Malletlə
görüş oldu. Ayın 28-də - Cümhuriyyətin birinci ildönümü günü
ABŞ Prezidenti V.Vilson Ə.Topçubaşov başda olmaqla, Azərbaycan nümayəndələrini qəbul etdi.
Ə.Topçubaşov ABŞ prezidentinə
Azərbaycan haqqında geniş məlumat verərək, bu barədə müxtəlif arayışları, ölkənin sülh konfransından tələblərini ona təqdim
etdi. Altı bənddən ibarət olan bu
sənəddə Azərbaycanın müstəqilliyinin tanınması; Vilson prinsiplərinin Azərbaycana da şamil
edilməsi; Azərbaycan nümayəndələrinin sülh konfransına buraxılması; Azərbaycanın Millətlər Cəmiyyətinə qəbul olunması;
ABŞ hərbi departamentliyinin
Azərbaycana hərbi yardım gostər-

Alternativ və Bərpa Olunan Enerji Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi (ABOEMDA) və “Caspian
European Club” əməkdaşlığı genişləndirir.
Klubdan bildirilib ki, ABOEMDA-nın sədri Akim Bədəlovun
“Caspian European Club”un
sədrinin birinci müavini və baş
icraçı direktoru Telman Əliyevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə
heyəti ilə görüşündə ikitərəfli
əməkdaşlığın genişləndirilməsi
imkanları, “Caspian European
Club”un fəaliyyəti, alternativ və
bərpaolunan enerji mənbələri
sahəsinin inkişafının əsas tərəfləri müzakirə olunub.
Mövzulardan biri ayrı-ayrı yaşayış məntəqələrinin, həmçinin
böyük şəhərlərin, sosial obyektlərin (xəstəxana, məktəb), ictimai
nəqliyyat, metropoliten və strateji
əhəmiyyətli obyektlərin alternativ
və bərpaolunan enerji mənbələrinə keçid imkanlarının müzakirəsi olub. Mövzu qanun, hökumət,
eləcə də xarici investisiya və texnologiyanın bu sahəyə cəlb edilməsi
üçün münbit investisiya mühitinin

yaradılması nöqteyi-nəzərindən
özəl biznes səviyyəsində müzakirə
olunacaq.
Analoji qurumlarla bu formatda
görüşlər davam etdiriləcək. Gələn
həftə dövlət və özəl şirkət rəhbər
və nümayəndələrinin, yerli və xarici ekspertlərin iştirakı ilə baş tutacaq ekspert şurasının iclası çərçivəsində xüsusi hesabat hazırlanacaq.
T.Əliyev göstərilən diqqətə və
“Caspian European Club” ilə
əməkdaşlığa görə ABOEMDA-ya
minnətdarlığını
bildirib.
O,
ikitərəfli əməkdaşlığın alternativ
və bərpaolunan enerji mənbələri
sahəsindəki problemlərin həllinə kömək edəcəyinə, “Caspian
European Club”un isə öz növbəsində bizneslə dövlət agentliyi
arasında aktiv dialoqun davam
etməsi üçün təkliflər üzrə öz səylərini əsirgəməyəcəyinə ümid
bəslədiyini ifadə edib.
Görüşün yekununda daimi işçi
qrupun yaradılması barədə razılıq əldə olunub. İşçi qrup çərçivəsində “Caspian European Club”,
“Caspian American Club” və
“Caspian European Club”un üzv

məsi; ABŞ-la Azərbaycan arasında diplomatik münasibətlərin qurulması xahiş edilirdi. Danışıqlar
zamanı Qafqaza xüsusi Amerika
missiyası göndərmək barədə razıhq əldə edildi. Lakin bu missiya
Bakıya xeyli gec, 1919-cu ilin oktyabrında gəlib çatdı. Azərbaycan
nümayəndələrinin Prezident V.
Vilson tərəfindən qəbul edilməsi
əhəmiyyətli hadisə idi.
Paris Sülh Konfransının Ali Şurası
may ayı ərzində «rus məsələsi»ni
iki dəfə müzakirə edərək, 1919-cu
il 26 may və 12 iyun tarixli notaları ilə admiral Kolçak hökumətini
ümumrusiya hökuməti kimi tanıdı.
Parisə gəlmiş yeni dövlətlərin nümayəndələri Kolçak hökumətinin
tanınmasını etirazla qarşıladı. İyunun 18-də Azərbaycan, Estoniya,
Gürcüstan, Latviya, Şimali Qafqaz,
Belarusiya və Ukrayna nümayəndələri tərəfındən imzalanmış etiraz
bəyannaməsi ABŞ Prezidenti V.ViIsona təqdim edildi.
Parisdə olan Qafqaz təmsilçiləri
(Azərbaycan, Gürcüstan, Dağlılar
Respublikası) iyunun 15 və 18-də
Azərbaycan nümayəndə heyətinin
yerləşdiyi «Klaric» mehmanxanasında Denikin təhlükəsini müzakirə edib, iyunun 23-də sülh konfransına etiraz notası verdilər.
Xaricdəki rus siyasi mühacirlərinin fəallaşması və yeni yaranmış
dövlətlərə qarşı mürtəce mövqe
tutması, şimaldan Denikin təhlükəsinin artması avqustun 19 və
26-da Azərbaycan, Gürcüstan və
Dağlılar Respublikası nümayəndələrinin sülh konfransının sədrinə,
Britaniya xarici işlər naziri A.Balfura, oktyabrın 9-da yenidən konfransın sədrinə məktubla müraciəti ilə
nəticələndi. İngilis komandanlığının Qafqazdan getmək ərəfəsində
Xəzər donanmasının bir hissəsini
Denikinə verməsinə etiraz əlaməti olaraq Ə.Topçubaşov xarici işlər
naziri A.Balfura xüsusi məktubla
müraciət etdi.
Azərbaycan nümayəndə heyətinin qarşısında duran mühüm
məsələlərdən biri ermənilərin
qondarma «Böyük Ermənistan»
iddialarına qarşı mübarizə idi.
Ermənilər özlərini «böyük müttəfıqlərin kiçik müttəfiqi» hesab
edib, Aralıq dənizindən Qara dənizə, Qara dənizdən Xəzər dənizinə qədər «Böyük Ermənistan»
yaratmaq xülyasına düşmüşdülər. Onlar nəinki Anadolunun 6 vilayətinə, eyni zamanda,
Kilikiyaya, hətta Cənubi Azərbaycanın bir hissəsinə də iddia
edirdilər. Paris, London, xüsusilə

şirkətlərinin alternativ və bərpaolunan enerji mənbələri sahəsindəki bütün problem, xahiş və
təklifləri müzakirə olunacaq.
Sıralarında dünyanın 70 ölkəsindən 5 mindən çox şirkət və
təşkilatı birləşdirən “Caspian
European Club” 2002-ci ilin iyununda Xəzər-Qara dəniz regionunda fəaliyyət göstərən nəhəng
neft-qaz şirkətlərinin dəstəyi və
“Caspian Energy International
Media Group”un fəal iştirakı ilə
yaradılıb. 2016-cı il dekabrın 24-də
“Caspian American Club”, 2018-ci
il yanvarın 26-da “Caspian Asian
Club” təsis olunub. Hər iki təşkilat 2 il ərzində “Caspian European
Club”un idarə heyətinin üzvləri
tərəfindən idarə olunacaq. “Caspian European Club”a daxil olan
bütün şirkətlər avtomatik qaydada “Caspian American Club” və
“Caspian Asian Club”un, “Caspian American Club” və “Caspian Asian Club”a daxil olanlar
isə “Caspian European Club”un
üzvü hesab olunurlar. “Caspian
European Club”un sədri Azərbaycan Prezidentidir.

aylarında Azərbaycan, Gürcüstan
və Dağlılar Respublikasının Parisdəki nümayəndələrinin Qafqazda
Britaniya və İtaliya himayədarlığının perspektivləri ilə bağlı keçirdikləri müzakirələrdə Azərbaycan nümayəndələri Britaniya təhlükəsizlik
sisteminə daxil olmağa daha çox
üstünlük verirdilər. Lakin avqustun
25-də ingilis qoşunları Azərbaycanı tərk etdikdən sonra oriyentasiya
məsələsi yenidən gündəliyə gəldi.
Qafqaz və Azərbaycanın mandatına maraq göstərən dövlətlərdən
biri də ABŞ idi. 1919-cu il iyulun
5-də amerikalı polkovnik Haskel
Onlar Şurasının qərarı ilə Ermənistana ali komissar təsdiq edildi
(bax, «Haskel layihələri»). Avqustun 28-də Haskel Bakıya gələrək,
baş nazir Nəsib bəy Yusifbəyli ilə
danışıqlarda Qarabağ və Zəngəzuru Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi hesab etməklə yanaşı,
Naxçıvan və Şərur-Dərələyəzdə
Amerika general-qubernatorluğu
yaratmaq ideyasını da irəli sürdü
(bax, Naxçıvanda Amerika general-qubernatorluğu). Bu ideya
Azərbaycan hökuməti, yerli əhali,
son nəticədə, sülh konfransı tərəfindən qəbul olunmadı. Parisdə
olan Ə.Topçubaşov bu məsələ ilə
bağlı sülh konfransının sədrinə
etiraz notası təqdim etdi.
1919-cu ilin payızında Versalda
olan Azərbaycan nümayəndələri Avropanın müxtəlif ölkələrində
təbliğat işlərini xeyli genişləndirdilər. ABŞ-da lobbi qrupunun yaradılması istiqamətində ilk addımlar
atıldı. Ağqvardiyaçı rus generallarının məğlubiyyətindən sonra,
1919-cu ilin payızından başlayaraq Versal Ali Şurasının, xüsusilə
B.Britaniyanın Qafqaza, ilk növbədə Azərbaycana marağı artırdı.
Britaniyanın baş naziri 1919-cu ilin

noyabrında parlamentin icmalar palatasındakı çıxışında Azərbaycanın
və Gürcüstanın tanınması ideyasını
irəli sürdü. 1919-cu ilin noyabr-dekabrında beynəlxalq şəraitin yeni
yaranmış dövlətlərin xeyrinə dəyişdiyini nəzərə alaraq, Azərbaycan
nümayəndələri respublikanın Millətlər Cəmiyyətinə qəbul olunması
barədə memorandum hazırlayıb cəmiyyətin katibliyinə təqdim etdilər.
1920-ci ilin yanvarında Qafqazda
bolşevik təhlükəsinin reallaşması
Antanta dövlətlərini ciddi düşünməyə vadar etdi. Azərbaycanın
müstəqilliyinin tanınması təxirəsalınmaz vəzifəyə çevrildi. Bu
məqsədlə B.Britaniyanın təşəbbüsü ilə yanvarın 10-da Paris Sülh
Konfransı Ali Şurasının sessiyası
çağrıldı. Yanvarın 11-də Versal
Ali Şurasının iclasında B.Britaniyanın xarici işlər naziri C.Kerzonun təklifi ilə Ali Şura Azərbaycanın müstəqilliyini de-fakto
tanıdı (bax, Müstəqilliyin de-fakto tanınması). Ali Şuranın qərarında deyilirdi: «Müttəfiq və
birlik ölkələri Azərbaycan və
Gürcüstan hökumətlərini de-fakto səviyyəsində tanıyırlar».
Yanvarın 15-də Azərbaycanın
Paris Sülh Konfransı tərəfindən
de-fakto tanınması barədə rəsmi
qərar Ə.Topçubaşova təqdim edildi. Həmin gün Azərbaycana hərbi
yardım göstərmək məsələsi müzakirə olundu.
Yanvarın 17-də Azərbaycan nümayəndələrinin iştirakı ilə «Klaric» mehmanxanasında feldmarşal
H.Vilsonun sədrliyi ilə hərbi ekspertlərin müşavirəsi oldu. Müşavirə dövlət başçılarının yanvarın
19-da keçiriləcək iclasına təkliflər
hazırlamalı idi. Yanvarın 19-da Ali
Şuranın iclasında müttəfıqlərin
Hərbi Ekspertlər Şurasının məruzəsi ilə çıxış edən marşal F.Foş
müttəfıqlərin bir neçə diviziyasının
Qafqaza göndərilməsinin zəruri olduğunu bildirdi. Lloyd Corc hərbi
ekspertlərin təklifınə etiraz edərək,
Azərbaycana silah və hərbi sursat
verilməsi ilə yardım göstərilməsinə tərəfdar oldu. Bununla da sülh
konfransı öz işini başa çatdırdı.
Beləliklə, 1920-ci ilin yanvarında
Paris Sülh Konfransında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin siyasi cəhətdən tanınması Ə.Topçubaşov başda olmaqla, Azərbaycan
nümayəndə heyətinin, bütövlükdə,
Cümhuriyyət hökumətinin uğurlu
diplomatik fəaliyyətinin nəticəsi
idi. Azərbaycan Versal Ali Şurasının tanıdığı ilk türk və müsəlman
respublikası idi.

Azərbaycandan, 248 km-i Gürcüstandan keçir. Layihə çərçivəsində Cənubi Qafqaz Boru
Kəmərinin ötürücülük gücü
ildə 7 milyard kubmetrdən 23
milyard kubmetrə qaldırılıb.
Cənub Qaz Dəhlizinin Avropa
hissəsini TAP boru kəməri təşkil edir. 878 km uzunluğa malik
bu kəmər Türkiyə-Yunanıstan
sərhədində TANAP-a birləşir.

Boru kəməri Avropada Yunanıstan, Albaniya və Adriatik
dənizinin altından keçərək, İtaliyanın cənubunda bitir. 2020-ci
ildə istifadəyə verilməsi planlaşdırılan TAP-ın ilkin ötürücülük qabiliyyəti 10 milyard kubmetr olacaq. Gələcəkdə əlavə
kompressorlar vasitəsilə bu
həcmin 20 milyard kubmetrə
çatdırılması gözlənilir.

Azərbaycan nümayəndə heyəti Parisdə. Soldan Abbas bəy Atamalıbəyov, Məmməd
bəy Məhərrəmov, Əlimərdan bəy Topçubaşov, Əkbər ağa Şeyxülislamov, Ceyhun
bəy Hacıbəyli, Mir Yaqub Mehdiyev. (1919)

Vaşinqton onların əsassız iddialarını müdafiə edirdi. Ermənilərin
sülh konfransına təqdim etdiyi
tələblər ucsuz-bucaqsız ərazilərlə
yanaşı, böyük məbləğdə təzminat
ödənilməsini də nəzərdə tuturdu.
Azərbaycan nümayəndə heyəti bu
tələblərlə bağlı xüsusi bəyanatla
çıxış etdi. 1919-cu ilin iyununda
Azərbaycan nümayəndələri İrəvan
Müsəlman Milli Şurasının İrəvan quberniyasında yaşayan azərbaycanlıların dözülməz vəziyyəti
haqqında hazırladığı məlumatı
Avropa və Amerika dövlətlərinin
Parisdəki nümayəndələrinə çatdırdı. Məlumatda qeyd edilirdi ki,
mübahisəli ərazilər nəzərə alınmadan, azərbaycanlılar Ermənistan
əhalisinin yarısını təşkil etsələr də,
ən adi insan hüquqlarından məhrumdurlar.
1919-cu ilin yayında Azərbaycanın hökumətinin qətiyyəti nəticəsində Azərbaycan Cümhuriyyətinin Qarabağda suveren hüquqları
bərpa edildikdən sonra Ə.Topçubaşovun Paris Sülh Konfransının
sədrinə təqdim etdiyi məlumatda
göstərilirdi ki, «Qarabağın erməni əhalisinin nümayəndələri bu
əhalinin Azərbaycan hökumətinə
tabe olması haqqında qətnamə
qəbul etmişlər».
Paris Sülh Konfransında müzakirə
edilən məsələlərdən biri də mandatlıq məsələsi idi. Vilson layihəsi əsasında təşkil edilən Millətlər Cəmiyyəti nizamnaməsinin 22-ci maddəsi
mandatlıq sisteminin təsis olunması
üçün hüquqi baza yaradırdı. Azərbaycanın mandatlıq sisteminə marağı xeyli dərəcədə xarici təhlükə
ilə bağlı idi. Xüsusilə, Azərbaycana
formaca fərqli, mahiyyətcə isə eyni
münasibət böyük dövlətlərin simasında himayəçi axtarışını zərurətə
çevirmişdi. 1919-cu ilin iyul-avqust

Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının (AYİB) Direktorlar
Şurası Transadriatik qaz kəməri
layihəsinə (TAP) 500 milyon avro
həcmində krediti təsdiq edib.
Qeyd edək ki, Avropa İttifaqı
üçün strateji əhəmiyyətli layihə
olan TAP artıq Avropa İnvestisiya Bankından 1,5 milyard avro
həcmində kredit cəlb edib. Bank
bu kreditin ayrılmasına 2018-ci
ilin fevralında razılıq verib.
Qeyd edək ki, mayın 29-da Bakıda "Cənub Qaz Dəhlizi"nin
birinci mərhələsinin rəsmi açılış
mərasimi keçirilib.
Cənub Qaz Dəhlizinə “Şahdəniz-2” qaz yatağı, Cənubi
Qafqaz Boru Kəməri, TANAP
və TAP layihələri daxildir. 1,2
trilyon təbii qaz ehtiyatına malik “Şahdəniz” Azərbaycanın ən
iri qaz-kondensat yatağı və Cənub Qaz Dəhlizinin hasilat mənbəyidir. Cənubi Qafqaz Boru
Kəmərinin uzunluğu 691 kmdir. Gürcüstan sərhədindəki
Türkgözü kəndində TANAP-a
birləşən boru xəttinin 443 km-i

