
                      Qızıl Aypara Cəәmiyyəәti məәrhəәməәt üzəәrindəә qəәrar tutub 
 

Azəәrbaycan Qızıl Aypara Cəәmiyyəәtinin  95 illiyi yaxınlaşdıqca bu humanitar 

təәşkilat barəәdəә düşüncəәləәrimizi, fikirləәrimizi bir daha canlandırır, hansı baxımdan 

ona dəәstəәk durmağı bir daha dəәqiqləәşdiririk. Başlanğıcda cəәnab Prezident İlham 

ƏӘliyevin Şamaxı Cüməә məәscidinin  açılışında İslam dini barəәdəә dediyi  çox dəәyəәrli 

sözləәrəә əәsaslanmaq istəәrdim. O demişdir:-“İslam dini məәrhəәməәt dinidir”. Qızıl 

Aypara Cəәmiyyəәti dəә fəәaliyyəәtindəә məәrhəәməәtəә, humanistliyəә, qayğıkeşliyəә 

üstünlük verir. Təәbii fəәlakəәtləәr, qəәzalar, yanğınlar baş verəәn zaman da vəәtəәndaşlar 

Qızıl Aypara  Cəәmiyyəәtinin təәmsilçiləәrini öz yanlarında görürləәr. Cəәmiyyəәtin 

Aypara adlanması da məәhz onun məәqsəәd vəә məәramından irəәli gəәlir. İslamın 

simvollarından birinin humanitar təәşkilatın atributuna çevrilməәsi bir daha onu 

göstəәrir ki, Azəәrbaycan Qızıl Aypara Cəәmiyyəәti milli-məәnəәvi-dini dəәyəәrləәrəә 

əәsaslanır. Dövləәt mövqeyindəәn çıxış edəәrəәk savab işləәr görür. 

Müharibəә şəәraitindəә olan ölkəәmizdəә Qızıl Aypara Cəәmiyyəәtinin fəәaliyyəәtinin 

geniş miqyas almasına, humanitar yönümlü layihəәləәrəә üstünlük verilməәsinəә, 

əәhalinin sağlamlığı naminəә maarifləәndirməә işləәrinin genişləәndirilməәsinəә, xüsusiləә 

qan donorluğunun artırılmasına ciddi ehtiyac vardır. Beynəәlxalq Qırmızı Xaç 

Komitəәsinin Respublikada açılmış nümayəәndəәliyi iləә Azəәrbaycan Qızıl Aypara 

Cəәmiyyəәtinin sıx əәlaqəәdəә işləәməәsi müharibəәnin yaratdığı bir sıra problemləәrin 

həәllindəә  əәhəәmiyyəәtli rol oynayır. ƏӘsir vəә girovların azad olunmasında, 

mübadiləәsindəә, onlarla əәlaqəә saxlanmasında bu rol daha çox hiss olunur. 

Rayon İcra Hakimiyyəәtinin bütün fəәaliyyəәti, həәr bir  layihəәsi əәhali kütləәsi iləә 

bağlıdır. Yerləәrdəә keçiriləәn qəәbullar zamanı biz yaxşı görürük ki, insanlar hansı 

təәşkilata necəә münasibəәt bəәsləәyir. Hansı cəәmiyyəәt hansı əәməәlləәri iləә necəә tanınır. 

1990-cı illəәrin əәvvəәlindəәn başlayaraq keçmişi indi iləә müqayisəәyəә gəәtirdikdəә Qızıl 

Aypara Cəәmiyyəәtinin əәhaliyəә daha çox yaxınlaşdığının, daha çox diqqəәt 

yetirdiyinin şahidi oluruq. “İlk yardım”, “Vəәrəәmli xəәstəәləәrin müalicəәsinəә nəәzarəәt”, 

“İcmada sağlamlıq” vəә sair layihəәləәrin davamlı olması onun nəәticəәsidir ki, AzQAC 

insanlara əәn yaxın təәşkilatdır.  



Cəәmiyyəәtin işinin yüksəәk  nəәticəә verməәsi onun  maliyyəә imkanlarından  

daha çox  asılıdır. Rəәqəәmləәrəә  istinad etməәdəәn deməәk istəәrdim ki, bu istiqaməәtdəә  

rayonda aparılan işləәri uğurlu hesab edirəәm. İsmayıllıda QAC üzvləәrinin  sayı 

artmaqla yanaşı, onun hesabına  ianəә vəә üzvlük haqlarının  keçirilməәsi dəә 

çoxalmışdır. 

ƏӘhalinin Cəәmiyyəәtəә verdikləәri artıqlaması iləә onun özünəә qaytarılır. 

ƏӘrazimizdəә təәbii fəәlakəәtləәrdəәn, yanğından, digəәr qəәzalı hallardan ziyan çəәkəәn eləә 

bir ailəә olmayıb ki, Qızıl Aypara Cəәmiyyəәti ona köməәklik göstəәrməәsin. Sonuncu 

hadisəәni misal çəәkməәk istəәrdim.   Rayonun Enişdibi kəәndindəә suvarma sistemləәri 

idarəәsinin  balansında olan  binada yanğın  baş vermişdi. Burada Şuşa  rayonundan 

məәcburi köçkün düşmüş 3 ailəә yaşayırdı. Bina iləә yanaşı ailəәləәrin  həәr şeyi  məәhv 

olmuşdu. Rayon icra hakimiyyəәti dövləәt qayğısının  nəәticəәsi olaraq çox problemləәri  

həәll etdi. 86 saylı İsmayıllı  seçki dairəәsindəәn  Milləәt Vəәkili seçilmiş QAC-nın 

səәdri Novruz Aslanovun rəәhbəәrliyi  iləә ilkin yardımlardan biri dəә Cəәmiyyəәtdəәn 

gəәldi. ƏӘhalimiz təәrəәfindəәn təәqdir olunan haldır ki, Qızıl Aypara Cəәmiyyəәti bu 

ilkinliyi həәmişəә öz ünvanında saxlayır. 

 Rayon İcra Hakimiyyəәti QAC-nın fəәaliyyəәtinəә həәrtəәrəәfli dəәstəәk verir, onun 

maliyyəә imkanlarının  artmasına yardımçı olur, icmalarının fəәaliyyəәti üçün lazımi 

şəәrait  yaradır, könüllüləәrin say artımında üzəәrinəә düşəәn vəәzifəәləәri aid strukturlarla 

birgəә yerinəә yetirir. Həәm dəә QAC könüllüsü olub pensiyaya çıxanlara lazımi diqqəәt 

göstəәrilir. 2014-cü ildəә Qızıl Aypara Cəәmiyyəәtinin keçmiş fəәalı vəә könüllüsü 

Şirmayı Mirzəәliyevanın  95 illik yubileyi təәntəәnəә iləә qeyd edilmişdir. Lahıc 

qəәsəәbəәsindəә xalçaçılığı davam etdirmiş, çox qadınlara  bu el səәnəәtini öyrəәtmiş 

Gülgəәz Seyfalıyevanın 95 illik yubileyi dəә bu məәrhəәməәt hissəәləәrinin diqtəәsi iləә 

qeyd edilmişdir. 

Azəәrbaycan Respublikasının Prezidenti cəәnab İlham ƏӘliyev özünü xalqının 

birinci xidməәtçisi adlandırır vəә həәr bir məәmurdan xalqa xidməәt göstəәrməәyi təәləәb 

edir. Biz dəә insanlara münasibəәtdəә-xəәstəәsi olan ailəәyəә, müalicəәyəә ehtiyacı olana, 

evsiz qalana, ehtiyaclı insanlara dövləәt qayğısını çatdırır, məәrhəәməәtli olmağa 



çalışırıq. Bu məәsəәləәləәrdəә biz QAC vəә onun səәdri, Milləәt vəәkili Novruz Aslanovla 

birgəәyik, bir yerdəәyik. 

Sonda Qızıl Aypara Cəәmiyyəәtinin yaranmasının 95 illiyi münasibəәtiləә onun 

bütün üzvləәrinin ürəәkdəәn təәbrik edir vəә məәrhəәməәtli fəәaliyyəәtdəә daha böyük uğurlar 

arzulayıram.   
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