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Hörməәtli Dr Aslanov, 

 

Azəәrbaycan Qızıl Aypara Cəәmiyyəәtinin yaranmasının 95 illiyi münasibəәtiləә 

Beynəәlxalq Qızıl Xaç Komitəәsinin səәmimi təәbbrikləәrini Milli Cəәmiyyəәtin bütün 

üzvləәrinəә, işci heyyəәtinəә vəә könüllüləәrinəә çatdırmaq istəәrdim.  

 

Yarandığı 10 mart 1920-ci ildəәn bu günəә qəәdəәr Azəәrbaycan Qızıl Aypara Cəәmiyyəәti 

təәbii vəә texnogen fəәlakəәtləәrəә məәruz qalan insanlara humanitar yardım vəә digəәr zəәruri 

xidməәtləәr göstəәrir.  Bu 95 il əәrzindəә, bəәşəәriyyəәtəә xidməәk etməәyəә sadiq olan işci 

heyyəәt vəә könüllüləәr ehtiyacı olanlara həәmişəә dəәstəәk vəә yardım təәklif edib. ƏӘlbəәttəә, 

Qızıl Aypara vəә Qızıl Xaç-ın fəәaliyyəәti insanların əәzab-əәziyyəәtləәrini yungülləәşdirməәk 

vəә qarşısını almaq arzusuna əәsaslanır. Bu humanizm prinsipidir vəә Qızıl Xaç vəә 

Qızıl Aypara Həәrəәkatının digəәr altı Fundamental Prinsipləәri iləә bizim təәşkilatları 

birləәşdirir. 

 

Son bir neçəә onillikdəә biz Azəәrbaycan cəәmiyyəәtinin sürəәtli inkişafının şahidi olduq vəә 

eyni zamanda Milli Qızıl Aypara Cəәmiyyəәtin imkan vəә bacarıqlarının genişləәnməәsini 

gördük. 1991-ci ildəә Azəәrbaycan Respublikasının müstəәqilliyinin bəәrpa 

olunmasından sonra Azəәrbaycan Qızıl Aypara Cəәmiyyəәtinin hökuməәtəә köməәkçi rolu 

parlament təәrəәfindəәn tanındı vəә Cəәmiyyəәt Beynəәlxalq Qızıl Xaç vəә Qızıl Aypara 

Həәrəәkatının tanınmış üzvü oldu. Sizin rəәhbəәrliyiniz altında, 2007-ci ildəә Azəәrbaycan 

Qızıl Aypara Cəәmiyyəәti Haqqında qanun ölkəә parlamenti təәrəәfindəәn qəәbul edildi, 

beləәlikləә dəә Milli Qızıl Aypara Cəәmiyyəәtinin hüquqi bazası möhkəәmləәndirildi. O 

vaxtdan bəәri, Siz, ölkəәnin bütün əәrazisindəә fəәal olan işçi vəә könüllüləәrin sayını 

artırmağa onların fəәaliyyəәtinin genişləәnməәsinəә vəә potensialın gücləәndirilməәsinəә nail 

olmusunuz vəә bunun nəәticəәsindəә Azəәrbaycan Qızıl Aypara Cəәmiyyəәti bu gün daha 

çox şəәhəәr vəә icmalarda fəәaldır vəә onun humanitar işləәrindəәn faydalanan insanların 

sayı daim artır.   
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Son illəәrdəә diqqəәt çəәkəәn bir başqa nailiyyəәt Azəәrbaycan Qızıl Aypara Cəәmiyyəәtinin 

on iki tibb işçisini əәvəәzsiz humanitar fəәaliyyəәtini qiyyməәtləәndirəәrəәk onların Florens 

Naytingel Medalı iləә təәltif olunmasıdır. Buna görəә dəә Azəәrbaycan Qızıl Aypara 

Cəәmiyyəәti əәhaliyəә göstəәriləәn xidməәtləәrin həәcmi vəә keyfiyyəәti baxımından bölgəәdəә 

güclü Milli Cəәmiyyəәtəә çevrildiyini məәmnunluqla qeyd edirəәm. 

 

BQXK 20 ildəәn artıqdir ki, Azəәrbaycan Qızıl Aypara Cəәmiyyəәti iləә çiyin-çiyinəә 

çalışaraq münaqişəәdəәn əәziyyəәt çəәkəәn insanlara dəәstəәk verir. Beləә ki, 1994-cü ildəә 

təәşkilatlarımız cəәbhəә xəәttinəә yaxın əәraziləәrdəә yaşayan aztəәminatlı qruplara köməәk 

etməәk üçün birgəә yardım əәməәliyyatları həәyata keçirməәyəә başlayıb. O vaxtdan bəәri, 

təәşkilatlarımız arasında təәrəәfdaşlıq dəәrinləәşib vəә, hal-hazırda əәməәkdaşlıqımız 

Fundamental Prinsipləәrin yayımı, ayrı düşmüş ailəә üzvləәri arasında əәlaqəәləәrin 

bəәrpası, itkin düşmüş şəәxsləәrin taleyinin aydınlaşdırılması, mina qurbanları vəә 

onların ailəәləәrinəә yardım, həәləә dəә həәll edilməәmiş münaqişəәnin nəәticəәləәri iləә həәr gün 

qarşılaşan cəәbhəә xəәttinəә yaxın yerləәşəәn həәssas icmalara  dəәstəәk kimi sahəәləәri əәhatəә 

edir.  

 

BQXK həәmişəә Azəәrbaycan Qızıl Aypara Cəәmiyyəәtinin əәməәkdaşlıqına, bacarıqına vəә 

dostluquna arxalanır. Biz Azəәrbaycan Respublikasında birgəә humanitar fəәaliyyəәt, 

eləәcəә dəә Beynəәlxalq Qızıl Xaç vəә Qızıl Aypara Həәrəәkat daxili müzakirəәləәrdəә qarşılıqlı 

dəәstəәk vəә anlaşma ruhunu görürük. 

 

Məәn bu fürsəәtdəәn istifadəә edəәrəәk Sizin Milli Cəәmiyyəәtəә həәyata keçirdiyi humanitar 

fəәaliyyəәtləәr üçün bir-daha minnəәtdarlıq edirəәm vəә təәkilatlarımız arasında birgəә 

əәməәkdaşlıqa dəәyəәr verirəәm. 

 

Öz adımdan vəә BQXK-nin adından, Azəәrbaycan Qızıl Aypara Cəәmiyyəәtinəә onun 

davamlı humanitar fəәaliyytəәləәrindəә uğurlar arzulayıram. 

 

Hörməәtləә 

Piter Maurer 


