UNİVERSİTET XƏBƏRLƏRİ
TƏBRİK MƏKTUBU
Əziz Rafiq müəllim !
Xəzər Universiteti kollektivi adından Sizi 70 illik yubileyiniz münasibətilə səmimi - qəlbdən təbrik
edir, Sizə uzun ömür, möhkəm cansağlığı, fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayırıq.
Zamanından asılı olmayaraq işlədiyiniz bütün təşkilatlarda Sizin fəaliyyətiniz yüksək
qiymətləndirilmiş, ictimai işlərdə, müxtəlif elmi tədbirlərin təşkil olunmasında fəal işlərinizə görə
müxtəlif diplomlarla, təşəkkürnamələrlə təltif olunmusunuz. O cümlədən,1990-cı illərdə Tanzaniya
Respublikasında ali məktəb idarəçiliyi ilə bağlı fəaliyyətinizə görə həmin respublikanın SSRİ-dəki
nümayəndəliyi tərəfindən fəxri diplomla təltif olunmağınız əməyinizə verilmiş layiqli qiymətdir.
Siz 17 ildir ki, Xəzər Universitetində fəaliyyət göstərirsiniz. İşlədiyiniz dövrdə müxtəlif vəzifələrdə müəllim, departament müdiri, fakültə dekanı, tədris işləri üzrə prorektor vəzifələrini yerinə
yetirmiş,hazırda İdarəetmə və tələbə işləri üzrə prorektorsunuz . İşlədiyiniz bütün vəzifələrdə tələbələrlə,
valideynlərlə, müəllimlərlə, inzibati işçilərlə səmimi münasibətiniz hər zaman Sizi ətrafdakılara
sevdirmiş, Sizə dərin hörmət qazandırmışdır. Sizin prinsipiallığınız, işə məsuliyyətiniz, idarəçilik
qabiliyyətiniz, qərar qəbul etmə ki, prinsipləriniz, obyektivliyiniz bir rəhbər işçi kimi Sizi başqalarından
fərqləndirən əsas cəhətlərdəndir.
Əziz Rafiq müəllim!
Siz Xəzər Universitetində fəaliyyət dövrünüzdə universitetdə keçirilən, demək olar ki, bütün elmi və
ictimai tədbirlərdə fəal iştirak etmisiniz, həmişə böyük həvəslə, istəklə, enerji ilə çalışmış, üzərinizə düşən
işlərin öhdəsindən uğurla gəlmisiniz. İnanırıq ki, Siz hələ neçə illər “Xəzəri”n uğurlarına bizimlə
birlikdə sevinəcək, universitetin yeni-yeni uğurlar qazanmasına öz töhfənizi verəcəksiniz.
Sizi bir daha yubileyiniz münasibətilə ürəkdən təbrik edirik.
Xəzər Universiteti nin kollektivi adından
prof. Hamlet İsaxanlı,
Təsisçi, Direktorlar və Qəyyumlar Şurasının sədri
8 iyun 2012-ci il

redaksiya@khazar-view.org
Knyaz ASLAN
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Rafiq Əhmədov -70
Rafiq Mürsəl oğlu Əhmədov 1942-ci il iyunun
8-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur.
1959cu ildə Bakının 176 saylı orta məktəbini gümüş
medalla bitirərək, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasına daxil olmuş və 1964-cü ildə oranı
“Avtomatika və telemexanika” ixtisası üzrə
fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Eyni zamanda,
Akademiyanın ictimai həyatında fəal iştirak edərək,
Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədri və Komsomol
Komitəsinin katibi işləmişdir. 1965-1997-ci illərdə
Akademiyanın “Avtomatika, telemexanika və
elektronika” kafedrasında mühəndis, böyük
mühəndis, baş müəllim və dosent vəzifələrində
çalışmışdır.
1997-2008-cı illərdə Xəzər Universitetində
“Mühəndislik və tətbiqi elmlər” fakültəsinin dekanı
və “Kompüter elmləri” departamentinin müdiri,
2008-2010-cu illərdə Universitetin Tədris işləri
üzrə prorektoru və eyni zamanda fakültə dekanı,
2010-cu ildən isə Universitetin İdarəetmə və Tələbə
işləri üzrə prorektoru vəzifəsində işləyir.
SSRİ Ali Attestasiya Komitəsinin qərarı ilə
1970 - ci ildə texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
elmi dərəcəsinə və 1972-ci ildə isə dosent elmi
rütbəsinə layiq görülmüşdür.
1976-cı ildə Moskva Dövlət Xarici Dillər
İnstitutunda ingilis dili kurslarını bitirmiş və SSRİ
Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi tərəfindən 2
dəfə xarici öıkələrə uzunmüddətli elmi-pedağoji
ezamiyyətə göndərilmişdir. Birinci dəfə 19771 9 8 1 - c i i l l ə r d ə Ta n z a n i y a B i r l ə ş m i ş
Respublikasının Dar-əs-Salam şəhərində Texniki
İnstitutda ingilis dilində mühazirələr oxumuş,
ikinci dəfə isə 1987-1990-cı illərdə SSRİ-nin
texniki və iqtisadi yardımı ilə yenicə istifadəyə
verilmiş Mbeya Elm və Texnika İnstitutunda rektor
vəzifəsində işləyərək orada normal tədris prosesini
təşkil etmiş və ilk mütəxəssis buraxılışını təmin
etmişdir.
1996-cı ildə İranın Gilan Universitetinə dəvət
olunmuş və elmi məruzələr ilə çıxış etmişdir.
1998-ci ildə ABŞ hökumətinin dəvəti ilə
respublika ali təhsil işçiləri nümayəndə heyətinin
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tərkibində Amerikada
yüksək səviyyədə görüşlər
keçirmiş, Amerika ali təhsil
sisteminin xüsusiyyətləri
ilə yaxından tanış olmuş,
ABŞ konqresinin elm və
təhsil komitəsində, ABŞ
Təhsil Nazirliyində və həmçinin ölkənin müxtəlif ştatlarının universitetlərində maraqlı və faydalı görüşlərdə iştirak etmişdir.
2000-ci ildə TEMPUS/TACİS proqramı çərçivəsində İngiltərənin Nottingham Trent Universitetində təhsil və elmi-tədqiqat işləri ilə yaxından
tanış olmuşdur.
62 elmi əsərin, o cümlədən 6 ixtiranın və 8
dərslik və dərs vəsaitinin müəllifidir. Məqalələrinin
əksəriyyəti xaricdə, tanınmış elmi jurnallarda dərc
olunmuş, 3 dərslik və dərs vəsaiti xaricdə ingilis
dilində, 2 dərs vəsaiti respublikada Azərbaycan
dilində və 1 dərs vəsaiti isə rus dilində nəşr
edilmişdir.
Elmi-tədqiqat fəaliyyətinin əsas istiqaməti
“Lokal avtomatik idarəetmə və nəzarət sistemləri
üçün texniki vasitələr kompleksinin yaradılması”dır. Bu istiqamət üzrə mühüm elmi-tədqiqat
işlərinin elmi rəhbəri olmuş, bir sıra rəqəm çıxışlı
verici və çevirilər yaradılmış və onlarin nəzəriyyəsi
işlənilmişdir.
Təhsildə, əməkdə və ictimai
işlərdəki
nailiyyətlərinə ğörə SSRİ Ali Soveti Rəyasət
Heyətinin qərarı ilə respublikada ilk dəfə olaraq
Lenin təqaüdünə layiq görülmüş, bir sıra respublika
dərəcəli Fəxri Fərmanlarla və həmçinin SSRİ Ali və
Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi və Dövlət İqtisadi
Əlaqələr Komitəsinin döş nişanları ilə təltif
olunmuşdur.
Səmərəli elmi-pedağoji fəaliyyətinə görə 2011ci ildə Azərbaycan Təhsil Nazirliyinin qərarı ilə
“Qabaqcıl Təhsil İşçisi” döş nişanı ilə təltif
edilmişdir.
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GƏNC TAMAŞAÇILAR
TEATRINDA
Mayın 26-da Xəzər Universitetinin tələbələri
Gənc Tamaşaçılar Teatrında “Ezop” tamaşasına
baxdılar. Gilyermo Fiqeyredonun “Ezop” əsəri
əsasında hazırlanan eyni adlı tamaşada baş rollarda
əməkdar artistlər İlqar Cahangirov (Ezop), Nofəl
Vəliyev (Ksanf), Leyli Vəliyeva (Kleya), aktyorlar
İradə Rəşidova (Melita), Rövşən Abbasov
(kapitan), Vüsal Mehrəliyev və İlkin Mehdiyev
(Həbəş) oynayırdılar. İkihissəli qəhrəmanlıq
komediyasının quruluşçu rejissoru və səhnə
tərtibatçısı teatrın baş rejissoru, xalq artisti Cənnət

Səlimova, bəstəkarı isə Cahangir Zülfüqarovdur.
Tamaşada Ezop qul olsa da, müdrik insandır. O,
təmsillər qoşur və bu təmsillərlə bütün hadisələrdən
doğru çıxış yolunu göstərir. Ezop azadlıq arzusundadır, lakin o, azadlığı dürüst yolla qazanmaq istəyir.
Tamaşa tələbələrdə çox müsbət təəssürat yaratdı.
Hətta onlar Ezopun söylədiyi bəzi təmsilləri də
əzbərlədilər.
Tələbələbəmiz Paşa Aydayevin tamaşa haqqında
təəssüratını dərc edirik.

EZOP-AZADLIĞIN ƏZƏMƏTİ
Azadlığın əzəməti –
Ezopu
ancaq
belə
adlandıra
bilərəm.
Tamaşadan
aldığım
təəssürat təsvirolunmazdır. İlk növbədə, aktyor
oyununa söz ola bilməz. Onların timsalında
mən özümü sanki həqiqi Ezop, Ksanf, Kleya,
Melita, Həbəş Qul ,
Mühafizə kapitanı və
digər obrazların arasında hiss edirdim, sanki
bir anlıq o dövrə səyahət etmiş kimi idim .
Ezopun azadlıq haqqındakı fikirləri xüsusilə bu
günümüzlə yaxından səsləşir. Əslində, bu gün də
tez-tez eşitdiyimiz və müzakirə etdiyimiz “azadlıq
nədir? ” sualına Ezop iki min ildən çox əvvəl cavab
vermişdir. Məsələn, Ksanfdan qisas almaq istəyən
arvadı Kleya Ezopa ona xəyanət etməyi təklif
edəndə, Ezop satın alınması mümkün olmayan
vicdana sahib olduğunu bildirir. Bu, mənim fikrimcə, tamaşanın ən təsirli səhnələrindən biri idi.
Bu, Kleyanın Ezopa olan rəğbətini və məhəbbətini
daha da artırır.
Ezopu qul kimi alan Ksanf özünü filosof adlandırır, əslində isə, əsl filosof Ezopdur; hiyləgər, şöhrətpərəst və həris bir adam olan Ksanf isə onun ağlı və cəsarəti qarşısında gülünc vəziyyətlərə düşür. Ezop zahirən eybəcər, hətta bədheybətdir.
Amma kim daha eybəcərdir? Ezop kimi zahirən
eybəcər, daxilən isə gözəl olanlar, yoxsa Ksanf
kimi “dırnaqarası” filosoflar? Bu suala da Ezop
özünəməxsus cavab verir. Belə ki, Ezop Ksanfdan
onu azad etməsini xahiş edəndə, Ksanf : “ bu
eybəcər sima ilə azadlıqda nə edəcəksən? ” - deyə
soruşduqda, Ezop “daxilən bədheybət olanlar mən-
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dən daha qorxuncdurlar” - deyə, cavab verir.
Ezopu sevdirən məqamlardan biri də onun uşaq
kimi saf və sadəlövh olmasıdır. Belə ki, Ksanf hər
dəfə çətinliyə düşəndə Ezopdan kömək istəyir,Ezop isə
əvəzində azadlıq tələb edir və hər dəfə aldadılmasına baxmayaraq, yenə də Ksanfa inanır. Nəhayət,
mərcdə hər şeyini uduzan Ksanf Ezopun ağıllı
məsləhətilə vəziyyətdən çıxa bilir. Bu dəfə artıq xalq
Ezopun azad edilməsini tələb edir. Ksanf Ezopa
azadlıq verməyə məcbur olur. Azadlığını təsdiq edən
fərmanı əlinə alan Ezop ona ən dəyərli nemət kimi
sarılır. Tamaşanın kulminasiyası olan bu səhnəni
aktyor elə təsirli oynayırdı ki, Ezopun o andakı
daxili sarsıntılarını duymamaq qeyri - mümkün idi.
Sanki sevincdən Ezopun bütün vücudu sarsılırdı.
Nəhayət, möhtəşəm final: azadlığa çıxan Ezop
oğurluqda günahlandırılır, onu qul hesab edib
cəzalandırmaq üçün “sahibi” Ksanfın yanına
gətirirlər, çünki qulu yalnız sahibi cəzalandıra
bilərdi. Ksanf onu xilas etmək üçün azadlığını
gizlətməyi təklif edir. Lakin günahsız Ezop kölə kimi
yaşamaqdansa, azad adamlar kimi cəzalandırılmağı,
yəni uçuruma atılmağı üstün tutur. O, səhnədə dumanlar içində yox olur. Əslində isə bu, Ezopun
ölümü yox, onun əbədi azadlığa qovuşması, insan
ləyaqətinin qələbəsi kimi qəbul olunmalıdır. Beləliklə, Ezop əsrlərin o tayından bu günün insanına
böyük bir dərs vermiş olur. Çünki bu gün bəzilərimiz
öz mənfəətimiz üçün hüquqlarmızın pozulma-sına,
insan ləyaqətinin alçaldılmasına göz yumuruq. Ezop
isə bizə əsl azadlıq dərsi verir. Beləliklə, mən Ezopu
azadlığın əzəməti kimi qiymətləndirirəm.
Paşa Aydayev,
Humanitar və sosial elmlər fakültəsinin
politologiya ixtisası üzrə II kurs tələbəsi
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“İRS-НАСЛЕДИЕ-HERİTAGE” JURNALINDA
XƏZƏR UNİVERSİTETİNƏ AİD MƏQALƏ
Rusiyanın Sankt - Peterburq Dövlət
Universitetinin Şərqşünaslıq fakültəsinin Mərkəzi
Asiya və Qafqaz şöbəsinin Azərbaycan qrupunda
təhsil alan bir qrup tələbəsi Xəzər Universitetinin,
Sankt-Peterburq şəhərinin Azərbaycan diasporu və
“İrs-Наследие-Heritage” jurnalının dəvəti ilə “Yay
məktəbi” layihəsi çərçivəsində keçən il iyunun 16dan 26-dək Xəzər Universitetində olmuşdular.

“İrs-Наследие-Heritage”
Beynəlxalq Azərbaycan jurnalı
builki 2-ci nömrəsində həmin
tələbələrin Bakı haqqında
təəssüratlarından ibarət olan
“Мой Азербайджан цветет
яркими красками...” adlı məqalə
dərc etmişdir.

“BEYNƏLXALQ QONAQLAR”
PROQRAMININ İŞTİRAKÇILARI

“Xəzər”də
Görüşdə, həmçinin, proqramın digər
iştirakçıları – Azərbaycan Dillər Universitetinin
İnformasiya resurs kompleksinin informasiya üzrə
mütəxəssisi Səbinə Ramazanova, Azərbaycan
Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqının sədr müavini
İradə Dadaşova, Xəzər Universiteti
Tələbə
Məclisinin Prezidenti Aysel Tağıyeva, Smart Təhsil
və Treninq Şirkətinin Prezidenti Tahirə İsmayılova
və digər qonaqlar da iştirak edirdilər. Xəzər
Universitetinin rektoru professor Con Rayder
qonaqları salamladı və görüşün əhəmiyyətindən
danışdı. Sonra “Beynəlxalq Qonaqlar” proqramının
iştirakçıları proqram haqqında və öyrənilən təcrübə haqqında ətraflı məlumat verdilər.

Xəzər Universitetinin təsisçisi, Direktorlar və
Qəyyumlar Şurasının sədri professor Hamlet İsaxanlı
karyera mərkəzlərinin əməkdaşlığı və bu mərkəzlərin
tələbələr üçün müstəsna əhəmiyyətə malik olduğu
haqqında fikirlərini bildirdi. Tədbirdə iştirak edən
qonaqlar Xəzər Universitetinin bu işdə digər
universitetlərə də dəstək olmasını yüksək qiymətləndirdilər və gələcək əməkdaşlıq, birgə layihələr
haqqında müzakirələr aparıldı. Universitetin İctimai
əlaqələr və media üzrə direktoru Əlövsət Əmirbəyli isə
digər istiqamətlərdə də universitetlər arasında
əməkdaşlığın mühüm olduğu haqqında fikirlərini
söylədi. Sonda qonaqlar üçün ziyafət təşkil olundu.

UNİVERSİTET ƏMƏKDAŞI ROMADA
KEÇİRİLƏN KONFRANSDA İŞTİRAK ETDİ
Mayın 29-da İtaliyanın Roma şəhərində Xarici
Əlaqələr İnstitutu tərəfindən “Azərbaycanda
iqtisadi keçid və İtaliya ilə əlaqələr" adlı tədbir
keçirildi. Tədbirdə İtaliyanın hökumət
strukturlarının, Romada yerləşən səfirliklərin, özəl
şirkətlərin və beyin mərkəzlərinin 100 nəfərə yaxın

nümayəndəsi iştirak edirdi. Xəzər Universitetinin
İqtisadi Siyasət və İnkişaf Mərkəzinin direktoru,
fəlsəfə doktoru Fikrət Paşayev tədbirdə
"Azərbaycanın investisiya imkanları və İtaliya ilə
əlaqələri" mövzusunda çıxış etdi. (Çıxışın mətni
jurnalın x səhifəsində dərc olunur).

TƏLƏBƏ MƏCLİSİNİN NÜMAYƏNDƏLƏRİ
ATGTİ-NİN QURULTAYINDA
İyunun 2-də Gülüstan sarayında Azərbaycan
Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqının (ATGTİ) II
qurultayı keçirildi. Qurultayda Xəzər Universiteti
Tələbə Məclisinin nümayəndələri də iştirak etdilər.
Qurultayda təşkilatın nizamnaməsinə əlavə və
dəyişikliklər qəbul edildi. Şahin İsmayılov yenidən
alternativ namizədlər arasından elektron səsvermə
yolu ilə ATGTİ-nin sədri vəzifəsinə seçildi.
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İttifaqın rəhbər orqanları da formalaşdırıldı. Xəzər
Universiteti Tələbə Məclisinin prezidenti Aysel
Tağıyeva ATGTİ Nəzarət-Təftiş Komissiyasının üzvü
seçildi. Qurultay öz işini başa çatdırdıqdan sonra
Tələbə Məclisinin nümayəndələri, həmçinin,
universitetin digər tələbələri Buta Palace-də qurultaya
həsr olunmuş mədəni-əyləncəli tədbirdə iştirak etdilər.
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10 - CU BEYNƏLXALQ
TÜRK DİLİ OLİMPİADASINDA
Mayın 30-da İstanbulda başlayan və iyunun
14-dək müxtəlif şəhərlərdə davam etmiş sayca 10cu Beynəlxalq Türk Dili Olimpiadasında (“Türkcə
olimpiad”) Azərbaycan uğurla təmsil olunmuşdur..
Olimpiadaya dünyanın 135 ölkəsindən 1500
məktəbli qatılmışdı. Əsas məqsədi türk dilini
tanıtmaq və sevdirmək, dünyanın müxtəlif
ölkələrinin mədəniyyətləri, adət-ənənələri, təhsili
və milli dəyərləri ilə tanış olmaq, onları bir araya
gətirmək olan yarışmada şagirdlər inşa,
qrammatika, nitq, xalq rəqsləri, şeir, rəsm, tamaşa,
musiqi, dünyagörüşü daxil olmaqla 14
kateqoriyada çıxış etmişlər. Azərbaycanı bu

olimpiadada təmsil edən 65 məktəbli də xüsusi fəallığı
ilə seçilmişdir.
Olimpiada çərçivəsində İstanbul Sərgi
Mərkəzində yaradılmış pavilyonlarda iştirakçı
ölkələrin mədəniyyət, tarix abidələrinə, turizm
obyektlərinə, milli mətbəxlərinə aid eksponatlar
nümayiş etdirilmişdir. Sərgidə Türkiyədən sonra ən
böyük pavilyonla Azərbaycan təmsil olunmuşdur.
Xəzər Universitetinin təsisçisi, Direktorlar və
Qəyyumlar Şurasının sədri professor Hamlet İsaxanlı
Azərbaycan nümayəndə heyətinin tərkibində iyunun
2-3-də olimpiadanın rəsmi açılışında, sərgidə və
Azərbaycan mərasimində iştirak etmişdir.

AŞIQ SUMMANİYƏ HƏSR OLUNMUŞ
BEYNƏLXALQ SİMPOZİUMDA
May ayının 31-dən iyunun 3-dək Türkiyənin
Ərzurum şəhərindəki Atatürk Universitetində “I
Beynəlxalq Aşıq Summani və aşıqlıq ənənəsi” adlı
simpozium keçirildi. Simpozium Atatürk
Universiteti, Türkiyə Cümhuriyyəti Mədəniyyət və
Turizm Nazirliyi və Narman Peşə Ali Məktəbi
tərəfindən təşkil olunmuşdu. Tədbirdə Türkiyə,
Azərbaycan, Türkmənistan, Qazaxıstan və ABŞdan mütəxəssislər iştirak edirdilər. Azərbaycandan
digər elmi işçilərlə yanaşı, Xəzər Universitetini
mən və Elza İsmayılova təmsil edirdik.
Mayın 31-də plenar iclasla işə başlayan
simpozium günortadan sonra və iyunun 1-də işini
bölmə iclaslarında davam etdirdi. Mən

“Azərbaycan aşıq dastanları (Səfəvilər dönəmi)”, Elza
İsmayılova isə “Koroğlu şeirlərində türk mənşəli
arxaizmlər” mövzularında məruzə etdik.
İyunun 2-də simpozium iştirakçılarını Narman
qəsəbəsinə, qəsəbə yaxınlığındakı Pəribacaları adlı
möcüzəvi yerə və yenə Narman yaxınlığında yerləşən
Aşıq Summaninin doğulduğu Samikale kəndinə
apardılar. Gəzinti proqramı Atatürk Universitetinin
restoranında axşam yeməyi ilə sona çatdı.
Zivər hüseynova,
Xəzər Universitetinin müəllimi

NİDERLAND KRALLIĞININ
AZƏRBAYCANDAKI SƏFİRİ İLƏ GÖRÜŞ
Xəzər Universiteti İqtisadi Siyasət və İnkişaf
Mərkəzinin direktoru Fikrət Paşayev və Layihə
koordinatoru Xəyalə Məmmədova iyunun 12-də
Niderland Krallığının Azərbaycandakı səfiri Arjen

Uijterlinde ilə görüşmüşlər.
Görüşdə təhsil
məsələləri, həmçinin, İqtisadi Siyasət və İnkişaf
Mərkəzi ilə birlikdə bir sıra layihələrin həyata
keçirilməsi imkanları müzakirə olunmuşdur.

“AZƏRBAYCAN MÜSTƏQİLLİK İLLƏRİNDƏ”

MÖVZUSUNDA KONFRANS
İyunun 14-də Bakı şəhərinin Nizami Rayon İcra
hakimiyyətində “Azərbaycan müstəqillik illərində”
mövzusunda konfrans keçirildi. Konfransda Xəzər
Universitetinin təsisçisi, Direktorlar və Qəyyumlar
Şurasının sədri professor Hamlet İsaxanlı da iştirak
etdi. Nizami Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı
Tahir Budaqov və icra başçısının müavini Gülnaz
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İsrafilova öz çıxışlarında Xəzər Universiteti ilə
rayon məktəblərinin əlaqəsindən, Xəzər
Universitetinin təhsilin inkişafına verdiyi
töhfələrdən danışdılar,
Xəzər Universitetinin
keçirdiyi 9-cu respublika fənn olimpiadası
haqqında məlumat verdilər.

308 İyun 2012

