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Qeyd edək ki, KTMT Ermənistanın 
müraciətinə cavab verməyə tələsməsə 
də, Rusiyanın yüksək rütbəli rəsmiləri 
İrəvan-Bakı qarşıdurmasının “təşkilatın 
səlahiyyətlərinə aid olmadığı” 
məntiqindən çıxış edirlər. Məsələn, Ru-
siya Federasiyası Federasiya Şurası-
nın sədr müavini Konstantin Kosaçev 
“Arqumentı i faktı” qəzetinə bir neçə 
gün öncəki müsahibəsində bildirib ki, 
Ermənistanla Azərbaycan arasındakı 
münaqişə, mənim fikrimcə, təşkilatın 
səlahiyyətlərinə aid deyil. KTMT-yə üzv 
olan ölkələrin hər biri ona münasibətini 
müstəqil şəkildə müəyyənləşdirir. 

Azərbaycanla Ermənistan arasında-
kı münaqişəli duruma Rusiyanın fərdi 
şəkildə müdaxiləsinə gəlincə, Kosa-
çev vurğulayıb ki, Moskva nizamlama 
prosesinə səmimi şəkildə kömək edir: 
“Bizim səylərimiz hər iki tərəfdən eyni 
dərəcədə tələb olunur. Başqa cür ola 

bilməz, vəziyyət ancaq bu şəkildə inkişaf 
edə bilər. Bu münaqişədə yalnız bir tərəfi 
dəstəkləmək mövqeyindən çıxış etmək 
onu daha da gərginləşdirmək deməkdir. 
Sülh yolu ilə nizamlanma mövqeyini tut-
maq və bu nizamlanma şərtlərinin bütün 
tərəflər üçün məqbul olmasına kömək 
etmək lazımdır”. 

Onu da bildiririk ki, Ermənistanın ha-
kim siyasi dairələri Rusiya Federasiya 
Şurası sədrinin müavininin söylədiklərini 
təəccüblə qarşılayıblar. “Axı, təşkilatın 
nizamnaməsi var. Nizamnaməyə bax-
madan belə mövqe bildirmək sadəcə 
qəbuledilməzdir” – fikrinin müəllifi ölkənin 
hakim “Vətəndaş sazişi” partiyasının 
nümayəndəsidir. Maraqlıdır ki, bu şəxs 
“verelq.am” saytına açıqlama versə də, 
adının çəkilməsini istəməyib...

***
Erməni müxalifətinə gəldikdə isə, bu 

siyasi qütb KTMT-nin və Ermənistanın 
əsas müttəfiqi Rusiyanın, İrəvanın 
təhlükəsizlik ehtiyaclarını ödəmək baxı-
mından kifayət qədər passiv davranma-
sına görə Paşinyan hakimiyyətini qınayır.

“Nikol Paşiyanın komandası hakimiy-
yətdə  olduğu müddətdə  həm KTMT 
sammitindən, həm də müttəfiqlərdən 
ciddi dəstək gözlənilməməlidir. Paşinyan 
xarici tərəfdaşlar üçün anlaşılmaz sayı-
lan “hibrid siyasət” yeridir. Eyni zaman-
da, hakimiyyətdə KTMT məsələsində 
diametral əks-mövqe tutan fiqurlar var. 
Ermənistanın tərəfdaşları aydın siyasi 
xətti olmayan hökumətlə işləyirlər. Sizcə, 
onlar bu hakimiyyətin tələblərinə hansısa 
şəkildə cavab verməlidirlər?”, – deyə mü-
xalif “Ermənistan” blokundan olan deputat 
Qeqam Manukyan ritorik sual səsləndirir. 
O, rəsmi İrəvanın KTMT-yə düzgün forma-
da müraciət etməsi ilə bağlı bəyanatlarının 
səmimiliyinə də şübhə ilə yanaşdığını bil-
dirir: “2022-ci ilin yanvarında mən parla-
mentin üzvü kimi Ermənistan Təhlükəsizlik 
Şurasının katibinə (Armen Qriqoryan 
nəzərdə tutulur–red.) sorğu göndərdim. 
Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən 
Ermənistanın sərhəd ərazilərinın işğalı ilə 
bağlı KTMT-yə müraciət üçün hansı rəsmi 
prosedurların reallaşdırıldığını soruşdum. 
İndiyədək heç bir cavab almamışam və 
belə nəticəyə gəlirəm ki, Ermənistan 
hakimiyyəti öz xalqını aldadır, ölkə 
daxilində bir şey deyir, xarici siyasətdə 
başqa şeylər edir”. 

***
Ermənistan siyasi müşahidəçilərinin 

də KTMT-nin İrəvan sammitindən xü-
susi gözləntiləri yox idi. Onların böyük 
əksəriyyəti hesab edirdi ki, təşkilata 
üzv ölkələrin Ermənistan-Azərbaycan 
münaqişəsi ilə bağlı maraqları fərqlidir. 
Politoloq Qrant Mikaelyan: “Bununla bağ-
lı konsensus əldə etmək mümkün deyil. 
Bu baxımdan, Ermənistanda müəyyən 
məyusluq var. Lakin ölkələr ən yüksək 
səviyyədə təmsil olunacağından Rusiya 
rəhbərliyi də daxil olmaqla, hansısa növ 
ikitərəfli danışıqların olacağı gözləntiləri 
var. Ola bilsin ki, bu, Ermənistan-Rusiya 
münasibətlərindəki situasiyaya və regi-
onda təhlükəsizlik vəziyyətinə hansısa 
şəkildə aydınlıq gətirəcək”.

***
Qeyd edək ki, Paşinyan administrasi-

yası üçün İrəvan sammiti sonuncu şans 
idi. Çünki bu sammitdə KTMT-yə sədrlik 
rotasiya qaydasında Ermənistandan Be-
larusa keçirdi. Ona görə bu şansdan mak-
simum dərəcədə istifadə etmək istəyirdi. 
Ancaq istəyi alınmadı. Bir məsələ də var 
ki, erməni baş nazir bunu anlayırdı. Ona 
görə özü bilərəkdən ölkə daxilində siya-
si hərarəti qaldırırdı. Elə fon yaradırdı ki, 
sanki erməni xalqı KTMT-nin timsalında 
Rusiyaya böyük ümid bəsləyir. Doğru-
dur, Paşinyan bu ümidin ifadə meydanı 
kimi Rusiya əleyhinə düzənlənmiş aksi-
yanı seçdi. Yəni sentimentallığı da düz-
əməlli etmədi. Əslində isə, bu sentimen-
tallıq nümayişi yox, şantaj idi. Paşinyan 
Putinə demək istədi ki, erməni xalqının 
Rusiyadan ciddi narazılığı var. Şüarlar 
da bunu təsdiqləyir: “Putin, oğullarımızı 
qaytar”, “Ermənistanla Rusiya arasında 
qardaşlıq dağılmasın”, “Erməni əsirləri 
Azərbaycandan qaytarın”. Yəni, xalqın 
Moskvadan tələbi özünü doğrultmur. 
Bu isə Paşinyanın Rusiyadan tamamilə 
qopması, Azərbaycanla danışıqlar 
müstəvisində Qərbə yıxılmaq istəməsi 
üçün yaxşı bəhanədir. 

***
Bilavasitə KTMT-nin İrəvan 

sammitinə, yəni qurumun Kollektiv 
Təhlükəsizlik Şurasının Ermənistanın 
paytaxtında keçirilmiş iclasına gəlincə, 
tədbirdə çıxış edən baş nazir Nikol Pa-

şinyan öz ampluasına və təxribatçı 
erməni xarakterinə uyğun tərzdə şan-
taj yolu tutub. O bildirib ki, ölkəsinin 
təşkilata üzvlüyü Azərbaycanı ona qarşı 
təcavüzkar hərəkətlərdən daşındırmır. 
Paşinyan həm Ermənistan daxilində, 
həm də xaricində bunun İrəvanın KTMT-
yə sədrlik missiyasının əsas uğursuzlu-
ğu kimi qiymətləndirildiyini vurğulayıb. 
Erməni baş nazir çıxışında ölkəsinin 
quruma sədrliyinin bu gün başa çatdığı-
nı xatırladıb. “Bu il çox gərgin keçdi. Biz 
Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsinin 30 
illiyini və KTMT-nin yaradılmasının 20 il-
liyini qeyd etdik. Yubileylərdən fərqli ola-
raq, əhval-ruhiyyəmiz, təəssüf ki, heç bir 
halda yubileylik deyil”.

Ermənistanın baş naziri bildirib ki, 
son iki ildə KTMT üzvü olan Ermənistan 
ən azı üç dəfə Azərbaycan tərəfindən 
təcavüzə məruz qalıb. “Mən eyni şeyi 
müttəfiqlərimiz – Qırğızıstan-Tacikistan 
sərhədində gərginliyin yaranması barədə 

də deyə bilərəm. Eyni zamanda, uğur-
lu fəaliyyətlərimizi də qeyd etməliyəm. 
KTMT-nin Qazaxıstan prezidentinin bu ilin 
yanvarında ölkədə asayişin bərpasında 
onlara dəstək olmaq xahişinə operativ 
reaksiyasını nəzərdə tuturam. Belə olan 
halda məsələni bir gecədə həll etdik ki, bu 
da Qazaxıstana daxili xaosdan qaçmağa 
imkan verdi. Ümid edirəm ki, biz müttəfiq 
yanaşmalarımızı uyğunlaşdıra və ak-
tual məsələlərdə yaxşı əlaqələndirilmiş 
kollektiv qarşılıqlı fəaliyyətə nail olaca-
ğıq”, - deyən N.Paşinyanın Qazaxıstan 
məsələsinə operativ yanaşıldığını vurğu-
laması heç də təsadüf deyil. Tam aydın-
dır ki, erməni baş nazir ölkəsinin maraq-
larına münasibətdə, yəni konkret olaraq, 
Azərbaycana qarşı hərbi gücün tətbiq 
edilməməsindən nəinki narazıdır, hətta 
əməlli-başlı küsüb. 

Göründüyü kimi, N.Paşinyan KTMT 
ilə münasibətləri qırmaq yolu tutub və öz 
həqiqətlərinin mütləqliyi prizmasından 
yanaşaraq bəhanə axtarır ki, qurumdan 
uzaqlaşsın. Əlbəttə, o bunu açıq şəkildə 
bildirəcək qədər cəsarətli ola bilməz. 
Çünki, əvvəla, ölkəsində Rusiya hərbi 
bazası var. İkincisi, erməni baş nazir 
yaxşı anlayır ki, Qərbi Azərbaycanla 
ziddiyyətlərə hərbi müstəvidə cəlb etmək 
imkanları yoxdur. Hazırda faktiki olaraq 
rus sülhməramlıları Qarabağ erməniləri 
üçün, belə demək mümkünsə, yeganə 
mövcudluq istinadgahıdır. Üçüncü-
sü isə, o, nəzərə alır ki, Azərbaycanla 
sərhəddə Rusiya sərhədçiləri keşik çəkir. 
İndiki durumda, məhz, onlar İrəvanın 
təhlükəsizliyinin təminatçılarıdırlar. 

***
“Biz Ermənistan, Azərbaycan və Rusi-

ya liderlərinin Soçidə keçirilmiş sammitini 
müsbət qiymətləndiririk”. Bu fikrin müəllifi 
isə Rusiya prezidenti Vladimir Putindir. 
Onun sözlərinə görə, bu sammitin yeku-
nu, o cümlədən birgə bəyanat gələcək 
kompromislər üçün yaxşı zəmin yaradıb.

Putin eyni zamanda bildirib ki, de-
limitasiya, nəqliyyat yollarının açılması 
və humanitar problemlərin həlli ilə bağ-
lı sazişlərin ardıcıl icrası nəticəsində 
Ermənistanla Azərbaycan arasında 
münasibətlərin normallaşmasına nail ol-
maq mümkündür. Rusiyanın dövlət baş-
çısı mövcud istiqamətdə görülmüş işlərin 
Yerevanla Bakı arasında sülh müqaviləsi 
bağlamağa imkan verəcəyinə ümidvar 
olduğunu deyib. Putinin Ermənistan-
Azərbaycan nizamlanmasının diqqət 
tələb etdiyini vurğulaması isə İrəvanın 
sammitdən gözləntilərinin tam puç olma-
sı mənasını verir. 

Ümumən V.Putinin yanaşmasından 
görünən budur ki, o, iki Cənubi Qafqaz 
ölkəsi arasındakı gərginliyin aradan qal-
dırılmasında KTMT-yə qətiyyən fokus-
lanmır. Mövcud xüsusda Azərbaycan, 
Rusiya və Ermənistan liderlərinin imza-
ladıqları Üçtərəfli bəyanatların şərtlərinin 
yerinə yetirilməsini vacib sayır. Ən əsası 
isə, Putin Azərbaycan-Ermənistan sərhəd 
gərginliyinə ayrıca yanaşmır, vəziyyəti 
ümumi gərginlik prizmasından görür. 
Nəzərə alsaq ki, Rusiya prezidenti vurğu-
nu üçtərəfli sammit formatları üzərinə qo-
yur, onun Ermənistanın iddialarına bilvasitə 
cavabını da görmək mümkündür. Putin 
İrəvana öhdəliklərin yerinə yetirilməsi, bun-
dan yayınmamaq mesajı verir. 

Rusiya liderinin bu fikri isə Paşinyanın 
KTMT-nin faydasızlığı ilə bağlı görüntü 
yaratmaq yönümlü hərəkətlərinə kifayət 
qədər tutarlı cavabdır: “Əlbəttə, biz təkcə 
nailiyyətləri deyil, problemləri də görürük. 
Bu gün həmkarlar bu barədə danışdılar, 
heç bir kamera (burada məhdudiyyət – 
red.) olmadan, daha ətraflı söhbət aça-
cağıq. Amma hər bir halda aydındır ki, 
KTMT çərçivəsində görülən birgə iş əməli 
nəticələr verir, ölkələrimizin milli maraq-
larının, suverenliyinin və müstəqilliyinin 
qorunmasına kömək edir”. Bir sözlə, 
Rusiya lideri özünün təmsil olunduğu və 
baş rol oynadığı təşkilatın aşağılanması-
nın yolverilməzliyinə eyham vurur. Onun 
milli maraqlar, suverenlik və müstəqillik 
barədə söylədiklərinin isə, iclas zalında 
oturanlardan yalnız Paşinyana aidiyya-
tı var. Putin Rusiya kimi, KTMT-nin də 
kənara çəkiləcəyi təqdirdə, Ermənistanın 
dövlət kimi yox olacağı mesajını verir. 

KTMT-nin İrəvan sammitində çı-
xış edən Qazaxıstan prezidenti Ka-

sım-Jomart Tokayev də Azərbaycan və 
Ermənistan arasındakı duruma münasibət 
bildirib. O, Rusiyanın sülhməramlı səyləri 
ilə münaqişənin həllinə ümid etdiyini de-
yib, ölkəsinin problemin diplomatik yolla 
həllinə yönəlmiş addımları dəstəklədiyini 
vurğulayıb. "Biz hamımız Ermənistan 
və Azərbaycan arasında münasibətlərin 
normallaşmasında maraqlıyıq. Ümid 
edirik ki, Rusiya tərəfinin sülhməramlı 
səyləri Ermənistan-Azərbaycan müna-
qişəsinin, ancaq siyasi və diploma-
tik vasitələrlə həllinə imkan verəcək 
və tərəflərin sülh sazişi imzalamasına 
gətirib çıxaracaq”, - deyən Qazaxıstan 
liderinin də Azərbaycanla Ermənistanın 
münasibətlərinin nizamlanmasındakı vur-
ğunu KTMT-nin deyil, bilavasitə Rusiya-
nın üzərinə qoyduğu aşkardır.

Bu arada, KTMT-nin sammitində işti-
rak üçün İrəvana gəlmiş Belarus preziden-
ti Aleksandr Lukaşenkonun baş nazir Nikol 
Paşinyanla məzələnməsi erməni mediası-

nın diqqətindən yayınmayıb. Belə ki, Bela-
rus prezidenti onu iclas zalında qarşılayan 
baş nazirə deyib: “Niyə belə kefsizsən?” 
Nikol sifətinə növbətçi gülüş qondurmaqla 
sualdan yayınıb. Bəlkə də, Ermənistan li-
deri Lukaşenkonun iclasda nə deyəcəyini 
əvvəlcədən ehtimal etdiyindən onunla 
soyuq görüşüb. Çünki Belarus preziden-
ti Paşinyanla məzələnmək tərzini masa 
ətrafında da davam etdirib. Onun iclas-
dakı çıxışını, belə demək mümkünsə, 
anti-Paşinyan doktrinası da adlandırmaq 
mümkündür. Lukaşenko, əvvəlcə, Niko-
lun Ermənistanla Azərbaycan arasında 
münaqişənin həlli üçün KTMT-nin bütün 
səyləri göstərməsinin zəruriliyi ilə bağ-
lı şikayətinə toxunub. Sözünə bir qədər 
dərindən başlayan Lukaşenko Qərb 
dairələrinin Rusiya Federasiyasının peri-
metri boyu bütün cəmiyyətləri silkələməyə 
çalışdıqlarını dilə gətirib. Onun sözlərinə 
görə, əvvəlcə Ukrayna alovlandı, 2020-
ci ildə Belarusu məhv etmək istədilər, bu 
ilin yanvarında Qazaxıstanda gərginlik 
yaşandı, indi isə gündəlikdə Ermənistanla 
Azərbaycan arasındakı münaqişədir: “Okt-
yabrın 28-də KTMT-nın növbədənkənar 
sessiyasında dediklərimi təkrar edəcəyəm 
- biz iki qonşu və dost dövlət arasında 
münaqişənin sülh yolu ilə həllini istəyirik”. 

A.Lukaşenkonun sözlərindən hasil 
olan daha bir qənaət budur ki, Qərbin 
oyunlarında  alətə çevrilmiş Ermənistanın 
baş naziri KTMT-ni yanlış istiqamətə 
çəkmək niyyəti güdür: “Hesab edirəm 
ki, hamının fikrini ifadə edirəm. Biz 
uzaq deyilik. Burada Nikol Vovayeviç 
(Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan 
– red.) deyir ki, Azərbaycanı təcavüzdən 
daşındırmadıq. Ancaq biz reaksiya 
verməliyik və reaksiya verməyə hazırıq”.

Reaksiyaya gəldikdə isə, 
A.Lukaşenko da Tokayev kimi diqqəti 
Kremlin vasitəçiliyi üzərinə yönəldir. Onun 
sözlərinə görə, Rusiya bu məsələdə həm 
Ermənistanın, həm də Azərbaycanın ra-
zılaşdığı vasitəçilik missiyasını həyata 
keçirir: “Gəlin, bu istiqamətdə hərəkət 
edək. Razılaşaq, hər şeyi edək ki, insan-
lar həyatını itirməsin. Bu, Ermənistan və 
Azərbaycan cəmiyyətində məmnuniyyətlə 
qəbul ediləcək”.

“Bəli, Nikol Vovaeviç, nüanslar var. 
Bəlkə də onlar ciddidir. Amma biz indi 
yenidən alovlana biləcək bu münaqişəni 
əsaslı şəkildə həll edə bilərik. İlk növbədə 
Ermənistan rəhbərliyinin istəyi ilə. 
Əlbəttə, Azərbaycanın da. Yeri gəlmişkən, 
mən bu barədə danışacağam. Bu, Bela-
rus təmsilçiliyinin prioritetlərindən biridir 
(KTMT-yə sədrliyin rotasiya qaydasında 
Belarusa keçdiyini nəzərdə tutaraq deyir – 
red.). Biz buna göz yummamalıyıq. Prob-
lemi həll edəcəyik, ya yox, hər bir halda 
məsələ KTMT-nin diqqət mərkəzində ol-
malıdır”, - deyən Belarus lideri, həmçinin,  
müttəfiqlik münasibətlərinin saxlanma-
sının qlobal tərəflərinə də diqqət çəkib: 
“Bu qəzəbli və sürətlə dəyişən dünyada 
müttəfiq münasibətlərimiz dəyişməz qal-
malıdır. Biz özümüzlə dava salmağa, 
aramızda ziddiyyət və fikir ayrılığı toxu-
mu səpməyə imkan verməməliyik. Həm 
ölkələrimizin, həm də təşkilatımızın 
gələcəyi bundan asılı olacaq”.

Göründüyü kimi, KTMT-nin İrəvan 
sammiti Ermənistan, xüsusən də baş na-
zir Nikol Paşinyan üçün tam bir fiaskodur. 
Ölkə heç bir halda qurumu Azərbaycanla 
münaqişəyə çəkə bilmədi, üstəlik, buna 
yönəlik cəhdlərinə görə, bir növ, uşaq 
kimi danlandı da. Bundan sonra uşaq, 
yəni Ermənistanın baş naziri nə edəcək, 
çox maraqlıdır. 

Onun hələlik nə etdiyi məlumdur. 
Paşinyan KTMT Kollektiv Təhlükəsizlik 
Şurasının iclasında Ermənistana yar-
dım göstərilməsi ilə bağlı sənədləri 
imzalamağa hazır olmadığını bildirib. 
Söhbət “KTMT-nin Bəyannaməsi” və 
“Ermənistan Respublikasına yardımın 
göstərilməsi üzrə birgə tədbirlər haqqın-
da” sənədlərdən gedir. Erməni hökumət 
başçısı qeyd edib ki, sənədlər yekunlaş-
dırılmayıb və bu formada onları imzala-
mağa hazır deyil. Bu da Ermənistan üçün 
KTMT ilə bağlı ümidin sonu. Başqa sözlə, 
tam fiasko...

Ə.RÜSTƏMOV,    
“Xalq qəzeti”

Sevgi və inamdan  
yaranmış sənət möcüzəsi

Şərq üslubunda bəzədilmiş bir mənzildəyik. Tavandan tutmuş, divarlara 
qədər hər şeydə əl izi, göz nuru, qəlb duyumu hiss olunur.  Evin sahibləri texniki 
təhsildən jurnalistikaya, oradan tətbiqi sənətə adlayan İsgəndər və  Lalə 
Sərdarlılar və övladları Toğruldur. 

Şah saraylarına məxsus bəzək vurul-
muş tavanın dizaynına heyran qalmamaq 
olmur. Və söhbət əsnasında biləndə ki, 
bu gözəlliyi, əsasən, qadın əli yaradıb, 
daha da heyrətlənirsən.

Qeyd edim ki, İsgəndər müəllim və 
Lalə xanım təhsil illərindən bir-birinə kö-
nül verib, ailə qurublar. Aralarındakı saf 
sevgi onları daim eyni sahədə  fəaliyyət 
göstərməyə ruhlandırıb. Jurnalistika 
sahəsində respublikada, ilk olaraq, anali-
tik informasiya, ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə 
və mətbuat xidmətinin birləşdiyi şirkət ya-
radaraq,  ayrı-ayrı qurumlarda 10 il xidmət 
göstəriblər. Xoşbəxt, qayğısız yaşayıb-
lar. İsgəndərin səhhətində problemlər 
yarananadək bir addımlayıblar. İsgəndər 
Sərdarlı xəstələnəndən sonra Lalə xanım 
işdən ayrılmalı olub. O, bütün karyerasının 
üstündən xətt çəkib. Gün gəlib, sevgi onla-
rın üzünə qapı açıb...

 Lalə həkimlər axtarıb, İsgəndərin 
sağalmağı üçün əlindən gələni edib. 
Gözün nadir xəstəliyinin əməliyyatlarına 
çox vəsait tələb olunduğundan şəhərin 
mərkəzindəki evi satmalı olublar.  
Bakı ətrafına köçən ailə yeni yurd sa-
lıb. İsgəndərin ardıcıl, bəzən bir ayda 
iki dəfə əməliyyat olunması Laləni 
ümidsizləşdirməyib.

Hələ uşaqlıqdan atasının “Hər kəsə, 
xüsusən də qıza təhsildən əlavə sənət də 
lazımdır”, – deyərək onu dərzilik kursuna 
göndərdiyini, əla qiymətlərlə oranı biti-
rib diplom aldığını xatırlayıb. İsgəndərin 
dərmanlarını verdikdən sonra boş sa-
atlarında  vaxt tapıb boşqablara bəzək 
vurub, nöqtə təsviri sənəti ilə məşğul 
olub. Rəngləri özü alıb, qarışdırıb istədiyi 
çaları əldə edib. Sonra qadın corabla-
rından oyuncaqlar düzəltməyə başlayıb, 
barelyeflər hazırlayıb, onları feysbukda 
paylaşıb. Sifarişlər bir-birinin ardınca 
gəlib. Lalə xanımın dediyi kimi: “Elə bil 
bataqlıqda addımlayıb çəmənliyə çıxıb”. 

Ailənin bir oğlu var – Toğrul. Geniş 
dünyagörüşünə, mükəmməl istedada, 
yaradıcılıq qabiliyyətinə malik Toğrul da  
atasının xəstəlik dönəmində öz dəstəyini 
göstərmək istəyib. İnstituta daxil olan 
il, 17 yaşında riqalı bir gənc haqqında 
fantastik kitab yazıb. İndi də bir roman 
üzərində işləyir. Yazdığı əsər Zərdüştlə 
bağlı, muğamın necə yaranması haq-
qındadır. Toğrul texniki təhsil alsa da, 
incəsənətə marağı böyükdür. O vokalla, 
yazıçılıqla məşğul olmaq istəyib. Amma 
valideynlərinin arzusunu qanun kimi 

qəbul edən gənc texniki sahəyə yönəlib. 
18 yaşında kitabının təqdimatı ilə bağlı 
Riqaya dəvət alıb. Atasının xəstəliyi ilə 
bağlı o da öz işlərinə davam etməyib. 
Gəncliyini, gələcəyini, arzularını atasının 
xəstəliyinə qurban verib.

Ana – oğul hər ikisi həyatlarını 
İsgəndər müəllimin sağalması üçün 
səfərbər ediblər. Şükürlər olsun ki, 
arzuedilən nəticə mənəvi sarsıntılar və 
böyük maddi vəsait bahasına çətinliklə də 
olsa alınıb. Bu gün ailə xoşbəxtdir!Atanın 
gözləri açılıb! Hər üçü tətbiqi sənətlə 
məşğul olur, xalqın yaddaşında zaman-
zaman iz qoyacaq əsərlər yaratmaqla ta-
rixi, mədəni yaddaşımızı zənginləşdirirlər.

İlk olaraq İsgəndər Sərdarlı ilə mü-
sahib olduq.

İsgəndər: –Tətbiqi sənətlə məşğul 
olmağa başlayanda akademik təhsil al-
mamışdıq, rəssamlıqla, təsviri sənətlə 
bağlı peşəkar bilgilərimiz yox idi. Elə 
bil, ruh dünyamızdan bizə nə siqnal 
gəldisə, qəlbimizdən nə keçdisə, gözü-
müzü nə oxşaya bilərdisə, onları qrup-
laşdırıb modelləşdirib yaratdıq. Əslində, 
hədəfimiz muzey yaratmaqdır. 

O sandığın üstündə bir il işləmişəm. 
Lalə İspaniyada olanda ona təklif ediblər 
ki, gətirin 50–200 min evroya sataq. 
Biz etiraz etdik, çünki fikrimiz  dünya 
müzeylərində sərgilər təşkil etməkdir. Biz 
Kiprdə, Türkiyədə, Topqapı muzeyində 
sərgilər etməliyik. İndiyədək 70–80 əsər 
hazırlamışıq. Daha yaxşıları satılıb, 
əlimizdə 30 əsər qalıb. Bizim işlərdən 
Amerikada, Yaponiyada, demək olar, bir 
çox qitələrdə var. İmkanlı iş adamları alıb 
hədiyyə aparıblar. Diplomatlar aparıblar. 

Topqapı üçün düşündüyüm işi kədərlə 
satdım. Toğrulun ilk işi olan mücrüyə 5 
min manat təklif ediblər. Onun ilk övladı 
kimidir. Vermədik. Amma ikinci əl işi Ma-
carıstandadır. 

Toğrul: – Əsas fikir odur ki, əvvəllər 
əl işi adlanan, sənət əsəri sayılmayan 
işlər artıq dəyərləndirilib. Texnologiyaya 
marağım, sevgim sonsuzdur. Biz həm 
əl, həm beyin məhsulu, həm bir neçə 
dəzgahdan keçən işi bacarmışıq. Sam-
ballı iş bir ay çəkir. Hazır məhsul müxtəlif 
üsullarla yaradılan, bir neşə dəzgahdan 
keçən kompozisiyadır. Azərbaycan 

ərazisində elə qədim naxışlar var ki, on-
ların öz mənası, mahiyyəti, mistikası var. 
Və onlar unudulur. O milli naxışları yaşat-
masaq itəcək. Hədəfimiz o naxışlara yeni 
həyat verməkdir.

İsgəndər: – Yaratdığımız bütün 
işlərdəki naxışlarda gələcəyə mesajlar 
var. Əminəm ki, o unudulmaqda olan 
qədim naxışlarımızda da bizə ötürülən 
mesajlar olmamış deyil. Biz məhz 
onu öyrənmək istəyirik. İnanıram ki, 
gələcəkdə texnika elə səviyyəyə çata-
caq ki, o mesajlar oxunacaq. O əsərlərə 
qiymət veriləcək.  Biz həm də onun 
təbliği ilə məşğul olmalı, məktəb yarat-
malıyıq. Hazırda Lalənin İsraildən, Uk-
raynadan, Amerikadan, Kanadadan on-
layn tələbələri var. Niyə öz ölkəmizdən 
tələbəmiz olmasın? Bu missiyamızı başa 
çatdıracağımıza inanıram. İstədiyimiz 
odur ki, bizim naxışlar olan əşyaları alıb 
aparanda bilsinlər ki, bu ornamentlər 
məhz Azərbaycana məxsusdur. 

– Sənət adamlarından  işinizlə tanış 
olan, fikir, məsləhət bildirən olubmu?   

İsgəndər: – Azərbaycan Milli İncəsənət 
Muzeyinin elmi bərpa şöbəsinin müdiri, 
Əməkdar rəssam, Ali dərəcəli bərpaçı 
ekspert Natiq Səfərov işlərimizlə tanış 
olandan sonra dedi ki, siz həm bərpa 
edirsiniz, həm də yeni texnologiya ilə in-
kişaf etdirir, yeni nəfəs verirsiniz. Ümum-
dünya Rəssamlıq və İncəsənət, həmçinin 
Türk Dünyası Beynəlxalq  Akademiyaları-
nın həqiqi üzvü, Xalq rəssamı, professor 
Sakit Məmmədov bizə həm mənəvi da-
yaq oldu, həm böyük inam yaratdı, ruh-
landırdı.

Həyatımızda önəmli rolu olan, 
işlərimizə ciddi qiymət verənlərdən biri 
Ukraynanın  tanınmış Xalq rəssamı And-
rey Kulagin olub. Toğrulun  Beynəlxalq 
İncəsənət Akademiyasının onlayn plat-
formada keçirilən dərslərində mühazirə 
deyən kuratorlardan biri də odur. Kulagin 
əsərləri Vatikanda, Luvrda sərgilənən 
dünya çaplı rəssamdır. 2014–2016-cı 
illərdə onlayn mühazirə oxuyarkən Toğ-
rulun arxasındakı mücrülərdən biri onun 
diqqətini çəkdiyindən mühazirəni kəsib, 
mücrü ilə maraqlanıb, onun hansı əsrə 
aid olduğunu soruşub. Toğrul deyəndə 
ki, atamın əl işidir, heyrətini gizlətməyib. 
Azərbaycanı tərifləməyə başlayıb ki, ora-
da belə istedadlı insanlar, rəssamlar var. 

Mühazirədən sonra bizimlə tanış ol-
maq istədiyini bildirib. Skayp vasitəsilə 
onunla danışdıq, işlərimizi göstərdik. 
Kulagin bir-bir mücrülərin qapağını açdı-
rıb baxdı. O da öz işlərini göstərdi. Sən 
demə, o kolleksionerdir, əntiq əşyalar 
toplayır. 

Bugünlərdə sosial şəbəkədə paylaş-
dığım bir statusdan sonra Azərbaycan  
Milli Ensiklopediyanın redaksiya müdiri, 
qrafika ustası Hüseyn Mürtəqəvi  “Gözəl 
tablo” fikrinə münasibət bildirərək yaz-

mışdı ki, ayrı-ayrı istedadlı adamlarla ma-
raqlanıram. Ailə əsərləri birgə yaradırsa, 
bu, ölkənin sərvətidir. Yaradıcı insanların 
belə fikirləri bizə qol-qanad verir. 

Andrey Kulaginin “gələrsiniz film 
çəkərik” dəvətini həyata keçirə bilmədik, 
pandemiya başladı. Amma Teatr 
Xadimləri İttifaqından gənclər yaradı-
cılığımızla bağlı film çəkmək istəyirlər. 
Deyirlər ki, sizin həyat hekayəniz maraq-
lıdır ki, sıfırdan başlayıb gəlmisiniz. 

Andrey Kulagin bu günlərdə 
AZƏRTAC-a bizimlə bağlı müsahibə 
verəcək. Həmin müsahibədən həm də 
filmdə istifadə ediləcək. Bizə ilk dəyər 
verən də A.Kulagin olduğuna görə filmdə 
onun fikirlərinə yer ayrılmasını istədik. 
“Yutub” kanalımız var. İşlərimiz LATİS 
brendi ilə tanınır – Lalə, Toğrul, İsgəndər 

adlarının qısa ifadəsidir. 
Nəhayət ki, növbə Lalə xanıma çatdı: 
Lalə: – Uşaqlıqdan bu sahəyə ma-

rağım olub. Şəbəkə sevdiyimdən evin 
dizaynında Şərq naxışlarına üstünlük 
vermək istəmişəm.  İş orasındadır ki, de-
talları hazırlamaqdan da çətini onu tava-
na yapışdırmaq idi. Baş əyilmiş şəkildə 
şəbəkəni yapışana qədər tavanda saxla-
maq fiziki güc istəyir. 2 min 250 detalın hər 
birinin yalnız tavanın ortasına yapışdırıl-
ması üçün pilləkən üstündə, ən azı, 5 min 
dəfə başı irəli-geri əymək lazımdır. Gipsi 
alıb özümüz qəlibə tökmüşük. Şəbəkələri 
də özümüz hazırlamışıq, kənarları qızılı 
rənglə işləmişik. Divardakı 1000-dən çox 
elementi özündə birləşdirən dəniz ovqa-
tı yaratmaq üçün neçə rəng çalarından 
istifadə etmişəm.

Haşiyə: Nə qədər təvazökar olsa da, 
Lalə xanımın ruhunun hopduğu, əllərinin 
hərarəti ilə hazırladığı mücrülər, sandıq-
lar, digər sənət  nümunələri, az qala, dil 
açıb danışır. Şibrı ipəklə bəzənmiş qol-
baq, boyunbağı, kəmər üstünə elə naxış-

lar vurulub ki, ona baxmaq özü həyəcan 
yaradır. İstifadə olunan bəzək əşyalarının 
əksəriyyəti xaricdən gəlir. Lalə xanım de-
yir ki, İspaniya daşları çox keyfiyyətlidir. 
Çünki ora dünyanın hər yerindən daş-
qaş gətirilir. Hər daşın öz mistikası, xey-
ri, informasiyası var.  O bəzəklərin sözlə 
ifadəsi yoxdur. Lalə xanım iştirak etdiyi 
müsabiqələrin hamısından qələbə ilə qa-
yıdıb.

İsgəndər: –Bizi bu sahədə ruhlandı-
ran 3 nəfərə –Sakit Məmmədova, Natiq 
Səfərova, Andrey Kulaginə, “Jurnalis-
tikadan incəsənətə” adlı ilk sərgimizi 
aprel ayında təşkil edən Mətbuat Şura-
sına  təşəkkürlərimiz var. Xüsusilə qeyd 
etməliyəm ki, Heydər Əliyev Fondunun 
mədəniyyətə, musiqiyə, sənətkarlığa 
göstərdiyi doğma münasibət olmasay-
dı, indi kim bilir, muğam harada idi, 
sənətə diqqət nə vəziyyətdə idi? Dövlət 
tərəfindən yaradılan mühit bizə imkan 
verdi ki, özümüzü təsdiqləyək. 

Lalə xanım İspaniyada olanda ora-
da yaşayan İraq mənşəli sənətkar 
Rəhim Cabbar ona deyib ki, siz xoşbəxt 
sənətkarlarsınız ki, öz Vətəninizdə ya-
şayıb-yarada bilirsiniz. Biz bunun üçün 
dövlət başçımıza minnətdarıq. Əl-
Cəzirənin baş direktoru da bizə göndərdiyi 
məktubda yazıb ki, sizin işlərinizə heyran 
olmuşuq. 

Sevinirik ki, Qətərdə, Türkiyədə, İspa-
niyada bizi sərgilərlə gözləyirlər. Lazımi 
qədər əsər hazır olanda bu sərgilər baş 
tutacaq.  Biz orada biləcəyik ki, maraq və 
sifarişlər nəyə və hansı naxışlaradır.

Zərifə BƏŞİRQIZI,  
Elşən AĞALAR (foto),  

“Xalq qəzeti”

Ermənistan üçün  
tam bir fiasko
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