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Xəzər Universitetinin əziz tələbələri, müəllimləri və əməkdaşları!

Sizi Yeni – 2021-ci ilə qədəm basmağınız və Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü münasi-
bətilə ürəkdən təbrik edirəm!

Yola saldığımız 2020-ci il adi, sadə, növbəti illərdən biri olmadı. Covid-19 adı verilən və Dünyanı 
sarsıdan qorxunc virus həyatımıza çox məhrumiyyət və məhdudiyyətlər gətirdi. Yoluxma ölkəmizin 
hər yerinə yayıldı, təəssüf ki, dünyasını dəyişənlər də oldu. Və bu bəla bitmədi, təəssüf ki, o da bizimlə 
bərabər 2021-ci ilə qədəm qoyur. 

Ümid edirik ki, 2021-ci ildə, ilin birinci yarısında bu bəla ilə mübarizə uğur gətirəcək və biz öz adi, 
sadə, gözəl həyatımıza qayıda biləcəyik. 

Əziz Xəzərlilər!

2020-ci il hər azərbaycanlı üçün, dinindən, dilindən, cinsindən asılı olmayaraq hər Azərbaycan və-
təndaşı üçün, Dünya azərbaycanlıları üçün Böyük, Şanlı Qələbə İli oldu. 1987-1994-cü illərin haqsız-
lıqları və məğlubiyyət, torpaqlarımızın işğalı, insanlarımızın öz yurdundan didərgin düşməsi 
ölkəmizə böyük kədər, böyük acı gətirdi.

Azərbaycan vətəndaşlarının və Dünya azərbaycanlılarının ürəyində bir ağrı yuva saldı. 
Azərbaycan haqsızlığı, işğalı aradan qaldırmaq üçün hər yoldan istifadə etdi. Sülh danışıqlarının 
nəticə verəcəyi şübhə altında idi. Biz iqtisadiyyatımızı və ordumuzu gücləndirməklə məşğul olduq. 
Və 2020-ci ilin payızında 44 gün ərzində Azərbaycan öz hərbi gücünü tək Ermənistana deyil, bütün 
dünyaya nümayiş etdirdi, Şanlı Qələbə əldə etdik! Ürəyimizdə yuva salan Qarabağ ağrısı, Qarabağ 
kədəri sevinclə əvəz olundu! 

2020-ci il Azərbaycan tarixinin parlaq səhifəsinə çevrildi!

Əziz Xəzərlilər!

Bizim hər birimizin ailəmizə, xalqımıza, vətənimizə xidmətimiz oxumaq, elm öyrənmək, elm öy-
rətməkdən ibarətdir. Güclü elm, təhsil, texnologiya, iqtisadiyyat və mədəniyyət ölkəsi olmaq, belə 
ölkə qurmaq istəyirik.

2020-ci ilin mart ayından etibarən məsafədən təhsilə keçməyə məcbur olduq. Bu asan iş olmadı. 
Müəllim, tələbə və idarəedənlərin bu şəkildə təhsil prosesinə uyğunlaşması zaman, enerji və səbr 
tələb etdi. Dərs və imtahanlarda heç də hər şey əla oldu deyə bilmərik. Amma, işin öhdəsindən gəldik, 
Azərbaycanda bu işi ən yaxşı bacaran təhsil ocaqlarından biri olduq deyə bilərik. Tələbələrin təşkilati 
məsələlərə münasibət bildirməsi, xahiş və tələb etməsi çox faydalı oldu. Mənə edilən bütün 
müraciətləri rektorluğa göndərirdim və rektorluq heç bir müraciəti cavabsız qoymadı.

Şər deməsən xeyir gəlməz. Pandemiya dövrü məsafədən təhsil bizə çox şey öyrətdi. Düşünürəm ki, 
üz-üzə, sinifdə təhsil bərpa olunanda da, biz məsafədən təhsil elementlərindən istifadə etməklə 
təhsilin keyfiyyətini yüksəldə biləcəyik.

Əziz Xəzərlilər!

2021-ci ildə sizə və ailənizə xoş əhval, xoş yeniliklər, yeni uğurlar arzulayıram!
Dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyinin daha da güclənməsini arzu edirəm!
Yeni iliniz mübarək!
Yeni qələbələrə doğru!

Hörmətlə,
   Hamlet İsaxanlı

XƏZƏR  UNİVERSİTETİNİN  TƏSİSÇİSİ,  

DİREKTORLAR  VƏ  QƏYYUMLAR  

ŞURASININ  SƏDRİROFESSOR  

HAMLET  İSAXANLININ  TƏBRİKİ

Dear students, teachers and colleagues of Khazar University!

I heartily congratulate you on the new year - 2021 and International Solidarity Day of 
Azerbaijanis! The year 2020, which we said goodbye, was not an ordinary, usual year like previous 
ones. A terrible virus called Covid-19, which shook the world, brought many deprivations and 
restrictions to our lives. The infection has spread all over the country, and, unfortunately, there have 
been deaths. And this tragedy is not over, unfortunately, it will join us in 2021. We hope that in 2021, 
in the first half of the year, the fight against this evil will bring success and we will be able to return to 
our ordinary, simple, beautiful life.

Dear Khazar Family!

2020 was the Great, Glorious Year of Victory for every Azerbaijani citizen, and the Azerbaijanis 
around world regardless of their religion, language and gender. The injustices and defeats of 1987-
1994, the occupation of our lands, the expulsion of our people from their homeland brought great 
sorrow and pain to our country. There was a pain in the hearts of the citizens of Azerbaijan and the 
Azerbaijanis around the world. Azerbaijan has used every means to eliminate injustice and 
occupation. It was doubtful that the peace talks would work. We were busy strengthening our 
economy and our army. And in the autumn of 2020, for 44 days, Azerbaijan demonstrated its military 
power not only to Armenia, but to the whole world, and we achieved a glorious victory! The pain of 
Karabakh, the sorrow of Karabakh, which took root in our hearts, was replaced by joy!

2020 has become a bright page in the history of Azerbaijan!

Dear Khazar Family!

The duty of each of us to our family, population, homeland includes acquiring necessary 
knowledge, and transfering it. We would like to be a powerful country  by means of creating strong 
science, education, technology, economy and culture. From March 2020, we had to move to distance 
learning. This was not an easy task. It took time, energy and patience for teachers, students and 
administrators to adapt to this type of education. We can not say that everything was excellent in 
classes and exams. However, we have managed to do it, we can say that we have become one of the 
best educational institutions in Azerbaijan. It was very useful for students to comment, ask and 
demand on organizational issues. I sent all the appeals to the rector's office, and the rector's office did 
not leave any appeals unanswered. If you do not say evil, good will not come. Distance education has 
taught us a lot during the pandemic period. I think that even when face-to-face education is restored, 
we will be able to improve the quality of education through the use of distance learning elements.

Dear Khazar Family!

I wish you and your families a pleasant mood, positive changes and success in 2021!
I wish stronger solidarity for the Azebaijanis around the World!
Happy New Year!
Toward new victories!

Sincerely,
Hamlet Isakhanli
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