
Sona Hacıyeva 1907-ci 
ildə Şəkidə anadan olmuşdur. 
Bir yaşında ikən atası vəfat 
etdiyindən onu və qardaşını 
babası Əbdülbağı Zülalov 
(böyük Azərbaycan xanəndəsi 
Bülbülcan—M.M.) himayəsinə 
götürmüşdür.

Sona xanımın anası 
Bülbülcanın qızı, Əməkdar 
artist Əzizə Məmmədova 
Azərbaycan teatrı və ki-
nosunun ilk milli, peşəkar 
artistlərindən biri olub. O da 
Azərbaycan teatrında, kino-
sunda yaddaqalan obrazlar 
yaradıb. Məşhur “O olmasın, 
bu olsun” filmində Sənəm, 
“Görüş”də Şövkət xala obraz-
ları ilə əbədiyaşarlıq qazanıb. 
Əzizə xanımın anası, Sona 
xanımın nənəsi, Bülbülcanın 
həyat yoldaşı Nisə Zülalova 
“Fətəli xan” filmində ana obra-
zını məharətlə ifa edib.

Sona Hacıyeva səhnə 
fəaliyyəti boyu müxtəlif 
qadağalara, maneələrə, 
təzyiqlərə, təqiblərə məruz 
qalmışdır. Lakin o, cəhalət və 
nadanlıqla dolu aləmin iflasla 
nəticələnəcəyini öz yaradıcı-
lığı, oynadığı rolların mono-
loqları ilə dilə gətirirdi. Onun 
yaratdığı obrazlar Azərbaycan 
qadınının ağır taleyini, düşdü-
yü əzabları güclü və emosi-
onal bir şəkildə tamaşaçılara 
çatdırırdı.

 S.Hacıyeva uzun illər 
müasir və klassik dramaturq-
ların əsərlərinin tamaşalarında 
diqqəti cəlb edən obrazlar 
yaratmışdır.1927-ci ilədək, 
eyni zamanda, opera və 
musiqili komediyalarda uğurla 

çıxış etmişdir. O zamanlar 
Azərbaycan səhnəsində 
aktrisalar çatışmadığı üçün 
Sona xanım Opera və Balet 
Teatrında da çıxış etmək 
məcburiyyətində qalmışdı. 
Onun opera səhnəsində 
yaratdığı Leyli, Əsli (“Leyli və 
Məcnun”, “Əsli və Kərəm” Üze-
yir bəy Hacıbəyli), Şahsənəm 
(“Aşıq Qərib” Z.Hacıbəyov”) 
obrazları tamaşaçılar 
tərəfindən maraqla qarşılanır-
dı. Çünki Sоnа Hacıyevaya 
qədər operada qadın rollarını 
ancaq kişilər oynayırdılar. O, 
öz məlahətli səsi, oxu mane-
rası, opera və operettalarda 
obrazları ürəyəyatımlı tərzdə 
ifa etməsi ilə yaddaşlarda 
əbədi iz qoyub.

 Sоnа Hacıyevanın 
yaradıcılığı üçün milli ko-
larit, təbiilik, özünəməxsus 
lirizm səciyyəvi idi. 1920-ci 
ildən ömrünün sonuna kimi 
Azərbaycan Dövlət Dram Teat-
rının səhnəsində Azərbaycanın 
klassik dramaturqları ilə 
yanaşı, dünya dramaturq-
larının əsərlərində müxtəlif 
obrazlar yaratmışdır. (“Hacı 
Qara” M.F.Axundzadə), Xumar 
(“Şeyx Sənan” H.Cavid), 
Atlas (“Həyat” M.İbrahimov), 
Gülnar, Mehriban (“Vaqif”, 
“Xanlar” S.Vurğun), Zinyət 
(“Toy” S.Rəhman), Ofeliya, 
Cülyetta (“Hamlet”, “Romeo və 
Cülyetta” V.Şekspir), Qalçi-
xa (“Günahsız müqəssirlər” 
A.Ostrovski), Anna (“Həyatın 
dibində” M.Qorki) və s. ob-
razlar onu teatr tarixinin ən 
parlaq ulduzlarından birinə 
 çevirmişdir. 

Mürəkkəb bir zamanda 
səhnəyə gələn, 200-dən artıq 
müxtəlif rol yaradan, həm lirik, 
həm də komik obrazların mahir 
ifaçısı olan Sоnа Hacıyeva 
Azərbaycan kino sənətinin də 
inkişafına öz töhfəsini vermiş-
dir. “Bəxtiyar” filmində o, ba-
cılardan birinin rolunu ifa edir. 
“O olmasın, bu olsun” (1956), 
“Qızmar günəş altında” (1957), 
“Səhər” (1960), “Telefonçu qız” 
(1962) filmlərinə çəkilən akt-
risa milli kinonun tarixində də 
misilsiz xidmətlərin sahibidir.

 Sona xanım mükəmməl 
ifaları ilə böyük dramaturq 
C.Cabbarlının diqqətini 
çəkib. C.Cabbarlı çox bö-
yük səxavətlə bu gənc qız 
haqqında xoş sözlər deyib: 
“Azərbaycanlı aktrisalar 
içərisində diqqətimi cəlb edən 
qüvvətli simalardan biri də 
Sona Hacıyevadır... Səhnə bu 
incə, zərif qızı böyüdüb, yara-
dıcı bir sənətkara çevirmişdir”.

Sona xanımın yaradıcılı-
ğında C.Cabbarlı dramatur-
giyası mühüm yer tutur. “Od 
gəlini”ndə Solmaz, “Sevil”də 
Gülüş, Sevil, “Yaşar”da Yaqut, 
“Almaz”da Almaz və o dövrdə 
səhnələşdirilən digər tamaşa-
larda həm lirik, həm komik rol-
ları böyük məharətlə ifa edib. 
Teatrda, ümumiyyətlə, 150-dən 
çox rol oynayan qüdrətli 
sənətkar Hacıməmməd 
Qafqazlı, Hüseynqulu Sa-
rabski, Sidqi Ruhulla, Ağa-
sadıq Gəraybəyli, Münəvvər 
Kələntərli, Mərziyyə Davudova 
kimi görkəmli, sənətkarlarla 
tərəf müqabili olub, oynadığı 
rolları məharətlə yaradıb, öz 
möhürünü vurub.

Sona Hacıyeva 
1941–1945-ci illərdə hərbi 
xəstəxanalarda, orduda 
döyüşən əsgərlər qarşısında, 
fabrik və zavodlarda tez-tez 
çıxışlar edib. Fədakar əməyinə 
görə o, bir çox orden və 
medallarla təltif edilib, fəxri 
fərmanlara layiq görülüb.

Sona xanım 1979-cu ildə 
 Bakıda vəfat edib, Fəxri xiya-
banda dəfn olunub.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 
 “Xalq qəzeti”

Xalq artisti Sona Hacıyeva – 115

Milli səhnəmizin və 
kinomuzun dan ulduzu

Qarşımda bir kitab var. Xalq artisti Sona Hacıyevanın 110 illiyi münasibətilə 
çap olunmuşdur. Kitabda sənətkarın ömür yolundan və yaratdığı obrazlar 
qalereyasından geniş söz açılır. Bu il Sona xanımın anadan olmasının 115-ci 
ildönümüdür. Biz də görkəmli sənətkarı xatırlamaq, həyat və sənət yoluna 
nəzər yetirmək qərarına gəldik.

14 iyul 2022-ci il, cümə axşamı 9
Şəhidin doğum günü qeyd olundu 

İyulun 12-si Qəbələ rayonunun Vəndam kəndində anadan olmuş şəhid 
Şahmar Ağasəf oğlu Məmmədovun doğum günü idi. Onun ad günü yaxınları, 
qohumları, dostları ilə birgə qeyd olunub. Həm Aprel döyüşlərində, həm də 
44 günlük Vətən müharibəsində qəhrəmanlıq nümunələri göstərən şəhidimiz 
bilavasitə məzarı önündə yad olunub. Burada onun ruhuna dualar oxunub, 
haqqında xoş sözlər söylənilib. 

Xatırladaq ki, Şahmar Məmmədov 
2016-cı ilin aprel döyüşlərində göstərdiyi 
rəşadətlərə görə medallarla təltif olunmuşdu. 
Şahmar müddətdən artıq hərbi xidmət qulluq-
çusu kimi 2020-ci ildə Vətən müharibəsinin 
ilk günündən döyüşlərə qatılıb. Vətən 
müharibəsinin ilk günündə Tərtər rayonunun 
Suqovuşan qəsəbəsi istiqamətində döyüşlərə 
cəlb olunub. Xüsusi rəşadətlər göstərən 
igid əsgər həmin döyüşlər zamanı şəhidlik 
zirvəsinə yüksəlib. Mingəçevir Şəhidlər 
Xiyabanında dəfn olunub. Ölümündən sonra 
göstərdiyi şücaətlərə görə ölkə Prezidenti 

İlham Əliyevin sərəncamları ilə medallarla 
təltif olunub. 

Tədbirdə iştirak edən Mingəçevir İHB apa-
ratının Vətən müharibəsi iştirakçıları və şəhid 
ailələri ilə işin təşkili şöbəsinin müdiri Sahib 
Əliyev və ictimai-siyasi humanitar məsələlər 
şöbəsi müdirinin müavini Elşən Əliyev 
şəhidin məzarı önünə gül dəstələri qoyaraq 
ehtiramlarını bildirib, ailə üzvlərinə başsağlığı 
verərək bir daha onlara səbir diləyiblər. 

İlqar HƏSƏNOV, 
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

 Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin Qərarı
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Daşkəsən şəhərinin 2038-ci 
ilə qədərki dövrdə inkişafına dair 
“Daşkəsən şəhərinin Baş planı”nın 
təsdiq edilməsi haqqında

“Azərbaycan Respublikasının 
Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsinin 
təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi 
və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
2012-ci il 29 iyun tarixli 392-IVQ nömrəli 
Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 4 
sentyabr tarixli 695 nömrəli Fərmanının 

4.2-ci bəndinə əsasən, Azərbaycan 
Respublikası Dövlət Şəhərsalma və 
Arxitektura Komitəsinin təklifini nəzərə 
alaraq, Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti qərara alır:

Daşkəsən şəhərinin 2038-ci 
ilə qədərki dövrdə inkişafına dair 
“Daşkəsən şəhərinin Baş planı” təsdiq 
edilsin (əlavə olunur).

Əli ƏSƏDOV 
 Azərbaycan Respublikasının 

Baş naziri

 Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin Qərarı
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Tərtər şəhərinin 2038-ci ilə 
qədərki dövrdə inkişafına dair 
“Tərtər şəhərinin Baş planı”nın 
təsdiq edilməsi haqqında

“Azərbaycan Respublikasının 
Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsinin 
təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi 
və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə 
haqqında” Azərbaycan Respublikası-
nın 2012-ci il 29 iyun tarixli 392-IVQ 
nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” 
Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 2012-ci il 4 sentyabr tarixli 695 

nömrəli Fərmanının 4.2-ci bəndinə 
əsasən, Azərbaycan Respublikası 
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura 
Komitəsinin təklifini nəzərə alaraq, 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti qərara alır:

Tərtər şəhərinin 2038-ci ilə qədərki 
dövrdə inkişafına dair “Tərtər şəhərinin 
Baş planı” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

Əli ƏSƏDOV 
 Azərbaycan Respublikasının 

Baş naziri

Milli-mənəvi dəyərlərimiz qloballaşmanın 
mənfi təsirlərinə qarşı etibarlı sipərdir
Gənclər arasında antinarkotik təbliğatın daha 

da gücləndirilməsi, eyni zamanda, bu sahə 
üzrə qəbul edilən Dövlət Proqramının icrası ilə 

əlaqədar Yeni Azərbaycan Partiyası (YAP) Mərkəzi 
Aparatı, Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin 
Qanun suz Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə üzrə Dövlət 
Komissiyasının daimi fəaliyyət göstərən İşçi Qrupu və 
“Azərbaycan Televiziyası və Radio Verilişləri” Qapalı 
Səhmdar Cəmiyyətinin imzaladığı birgə Tədbirlər Planı 
çərçivəsində iyulun 13-də YAP Mərkəzi Aparatı və 
partiyanın Binəqədi rayon təşkilatı tərəfindən “Milli-
mənəvi dəyərlərimiz qloballaşmanın mənfi təsirlərinə 
qarşı etibarlı sipərdir” adlı tədbir keçirilib.

Partiyanın mətbuat 
xidmətindən verilən məlumata 
görə, YAP Binəqədi rayon 
təşkilatının inzibati bina-
sında keçirilən tədbiri giriş 
sözü ilə açan təşkilatın sədri 
Vüsar İsmayılov bildirib 
ki, narkotiklərin qanunsuz 
dövriyyəsi və narkomanlıq 
müasir dünyanı ciddi narahat 
edən qlobal problemlərdən 
biri olmaqla bərabər, insan-
ların sağlamlığına təhlükə 
yaradan, cəmiyyətin mənəvi 
və əxlaqi dəyərlərinə zərbə 
vuran, sosial-iqtisadi inkişafa 
mənfi təsir göstərən amildir. 
Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyev tərəfindən təsdiqlənən 
“Narkotik vasitələrin, psixot-
rop maddələrin və onların 
prekursorlarının qanunsuz 
dövriyyəsinə və narkomanlığa 
qarşı mübarizəyə dair 2019-
2024-cü illər üçün Dövlət 
Proqramı” bu bəşəri fəlakətin 
qarşısının alınmasında mühüm 
əhəmiyyət daşıyır. 

Tədbirdə çıxış edən YAP 
Veteranlar Şurasının və Ailə, 
Qadın və Uşaq Problemləri 
üzrə Dövlət Komitəsinin 

sədr müavini Sədaqət 
Qəhrəmanova, YAP Mərkəzi 
Aparatının Gender siyasəti 
və gənclərlə iş şöbəsinin 
müdir müavini Zəkiyyə Mu-
sayeva, Narkomanlığa və 
Narkotik Vasitələrin Qanunsuz 
Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə 
üzrə Dövlət Komissiyasının 
İşçi Qrupunun rəhbərinin 
müavini Tanrıverdi Aydınov, 
Milli Məclisin deputatı, YAP 
Gənclər Birliyinin üzvü Səbinə 
Xasayeva, Binəqədi Rayon 
Polis İdarəsinin Cinayət Ax-
tarış şöbəsinin baş əməliyyat 
müvəkkili, polis baş leytenantı 
İmran Babayev, Binəqədi 
Rayon İcra Hakimiyyəti başçı-
sının müavini, icra hakimiyyəti 
aparatının Narkomanlığa 
və narkotik vasitələrin qa-
nunsuz dövriyyəsinə qarşı 
mübarizə komissiyasının 
sədri Sevinc Süleymano-
va və digərləri bildiriblər ki, 
ölkəmizdə narkomaniya ilə 
mübarizənin məhz dövlət və 
ümummilli siyasət səviyyəsinə 
qaldırılması, narkomanlığın 
profilaktikasına, onun dəf 
edilməsinə son dərəcə ciddi 

əhəmiyyət verilməsi, narkotiz-
min hər cür təzahürünə qarşı 
prinsipial və barışmaz möv-
qe, Azərbaycanın bugünkü 
münasibətini xarakterizə edir. 
Ölkəmizdə bununla bağlı 
müvafiq dövlət proqramları 
çərçivəsində ardıcıl siyasət, 
zəruri tədbirlər, o cümlədən, 
maarifləndirmə işləri həyata 
keçirilir. Eləcə də gənclərin 
narkomaniya və digər zərərli 
vərdişlərdən qorunmasının 
zəruriliyi vurğulanaraq onla-
rın milli-mənəvi dəyərlərimiz 
əsasında tərbiyə edilməsinin 
vacibliyi diqqətə çatdırılıb.

Çıxışlarda qeyd olunub ki, 
cəmiyyətin  sağlamlığı ölkənin 
gələcəyi üçün müstəsna 
önəm kəsb edir. Bu baxım-
dan, gənc nəslin hər cür 
zərərli vərdişlərə aludəçilikdən 
qorunması, xüsusilə narkoma-
niya ilə mübarizə böyük önəm 
kəsb edir. Ölkəmizin gələcək 
taleyi onun gənclərindən 
asılıdır. Məhz bu baxımdan 
adət-ənənələrimizə, milli 
dəyərlərimizə, soykökünə 
bağlı, sağlam düşüncəli 
şəxsiyyətin  formalaşması 
önəmlidir. Zərərli vərdişlərə 
qarşı mübarizədə, cəmiyyətdə 

mənfi meyillərin aradan qaldı-
rılmasında xalqımızın mənəvi 
dünyasını zənginləşdirən, 
tariximizi, mədəniyyətimizi 
ucaldan milli-mənəvi və əxlaqi 
dəyərlərin rolunun böyük oldu-
ğu diqqətə çatdırılıb.

Tədbir zamanı iştirakçılara 
Dövlət Komissiyasının işçi 
qrupu tərəfindən hazırlan-
mış əyani vəsaitlər, bukletlər 
(“Narkotiklər haqqında həqiqəti 
bilin” adlı yaddaş kitabçaları 
və.s.) paylanılıb.   

“Xalq qəzeti”

İyulun 10-da “Əziz Şuşa” beynəlxalq velosiped 
yarışının ikinci mərhələsi keçirilib. 8 ölkəni təmsil 
edən 13 komandadan ümumilikdə 75 idmançının 
qatıldığı yarışın bu mərhələsi Füzuli Beynəlxalq 
Hava Limanından start götürməklə Şuşa şəhərindəki 
“Qarabağ” otelinin qarşısına qədər davam edib. 

AZƏRTAC xəbər  verir 
ki, idmançılar Prezident 
İlham Əliyevin tapşırığı ilə 
inşa edilən “Zəfər yolu” ilə 
71 kilometr məsafədə şose 
velosipedinin qrup ötüşməsi 
növündə güclərini sınayıblar. 
Yarış gərgin və maraqlı idman 
mübarizəsi şəraitində keçib.

İkinci mərhələnin 
nəticələrinə görə, Türkiyənin 
“Sakarya BB Pro Team” 
klubunun tərkibində yarışan, 
Azərbaycan milli koman-
dasının üzvü Elçin Əsədov 
hamıdan sürətli olaraq qızıl, 
Özbəkistanın “Tashkent City” 

klubunun üzvü Akramjon 
Sunnatov gümüş,  Monqolustan 
milli komandasının üzvü 
İderbold Bold isə bürünc medal 
qazanıb.

Yarışın lideri olduğuna görə 
Elçin Əsədova sarı köynək 
təqdim edilib.

İki günün yekunlarına 
əsasən, komanda proqramında 
1-ci yerə Türkiyənin "Sakarya 
BB Pro Team" klubu, 2-ci yerə 
Özbəkistanın "Tashkent City" 
klubu, 3-cü yerə Monqolustan 
milli komandası çıxıb.

Şuşa qalasının önündə 
keçirilən mükafatlandırma 

mərasimində birinci yerə çıxan 
idmançı və komandaya kubok, 
medal, qiymətli hədiyyələr, 
digər qaliblərə isə medal və 
qiymətli hədiyyələr təqdim olu-
nub. Azərbaycan Velosiped Fe-
derasiyasının prezidenti Mədət 
Quliyev federasiya adından 
yarışın qalibi Elçin Əsədova 3 
otaqlı mənzil hədiyyə edib.

İdmançılara mükafatları 
Azərbaycan  Respublikasının 

Müdafiə Sənayesi naziri, 
Azərbaycan Velosiped Fede-
rasiyasının prezidenti Mədət 
Quliyev, Azərbaycan Respub-
likası Gənclər və İdman naziri 
Fərid Qayıbov, Azərbaycan 
Respublikası  Prezidentinin 

Şuşa rayonunda xüsusi 
nümayəndəsi Aydın Kərimov, 
Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu 
İdarəsinin İdarə heyətinin 
sədri Məftun Abbasov, gənclər 
və idman nazirinin müavini 
Mariana Vasileva, AVF-nin vit-
se-prezidenti Robert Eyyubov 
təqdim ediblər.

Bununla da “Əziz Şuşa” 
beynəlxalq velosiped yarışına 
yekun vurulub.

Xatırladaq ki, yarışın birinci 
mərhələsi Bakının Pirallahı 
rayonunda Nərəkənd parkının 
yaxınlığında fərdi ötüşmə növü 
üzrə keçirilib. Bu mərhələdə 
velosipedçilər 21 kilometr 
məsafə qət ediblər.

Qeyd edək ki, yarış 
Azərbaycan Respublikası 
Gənclər və İdman Nazirliyi, 
Azərbaycan Velosiped Fede-
rasiyası və Şuşa Şəhəri Dövlət 
Qoruğu İdarəsinin təşkilatçılığı 
ilə Nazirlər Kabinetinin 
təsdiqlədiyi tədbirlər planına 
əsasən, "Şuşa ili"nə həsr 
olunmuş tədbirlər çərçivəsində 
keçirilib.

Fərid Qayıbov:  Şuşada ilk beynəlxalq  
turnir yüksək səviyyədə keçirildi

Şuşada ilk beynəlxalq turnir 
yüksək səviyyədə keçirildi. Yarış-
da təşkilatçılığa görə Azərbaycan 
Velosiped Federasiyasına, on-
ların tərəfdaşlarına, könüllülərə, 
ümumiyyətlə əməyi keçən hər 
kəsə  təşəkkürümü bildirirəm.

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu 
jurnalistlərə açıqlamasında Gənclər 
və İdman naziri Fərid Qayıbov 
“Əziz Şuşa” beynəlxalq velosiped 

turnirinin yekunu ilə bağlı danışarkən 
bildirib. 

Nazir qeyd edib ki, yarış zamanı 
Şuşada olarkən Vətən müharibəsində 
igidliklə vuruşan əsgərlərimizin 
qəhrəmanlığını bir daha  xatırlayıb: 
"Azərbaycanın qəhrəman  oğulları 
çox çətin yollarla və böyük şücaət 
göstərərək Şuşaya qalxıblar. 
 Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. 
Düşünürəm ki, bu yarışları ənənəvi 
keçirmək olar. Bu barədə Azərbaycan 

Velosiped Federasiyasının prezidenti 
Mədət Quliyevlə də danışmışıq”.

Fərid Qayıbov  "Şuşa ili” çərçi-
və  sində müxtəlif layihələrin həyata 
keçiriləcəyini bildirib: “Artıq Qarabağda 
iki beynəlxalq turnir təşkil edilib. Bu 
ənənəni davam etdirmək niyyətindəyik”. 

Nazir həm Şuşada, həm də Qara-
bağın digər şəhərlərində yerli, həmçinin 
beynəlxalq yarışların keçiriləcəyini 
bildirib.

“Əziz Şuşa” beynəlxalq velosiped 
yarışına yekun vurulub
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