
Hörmətli cənab Prezident Aslanov,  
 
Bu məktubla Sizə bildirirəm ki, məktubunuzu və  məktuba əlavə 
edilmiş “Humanizm naminə Diplomatiya” adlı sizin yeni, iki dildə 
yazılmış kitabınızı aldım. Bu məktubu yazmaqla Sizə öz təbriklərimi 
bildirirəm. Humanitar Diplomatiyanın vacibliyi barədə, habelə 
ehtiyacı olanlara və iztirab çəkənlərə bizim Qızıl Xaç / Qızıl 
Ayparanın xidmət göstərməsi işi barədə məlumatlılığın artırılması 
istiqamətində sizin bu təşəbbüsünüzü görmək çox xoşdur.  
 

Kitabın giriş hissəsinin ötən sentyabrda Minsk şəhərində keçirilmiş görüşə istinadən 
başladığını, habelə Giriş sözünün Beynəlxalq Federasiya Prezidenti cənab. Tadateru 
Konoye tərəfindən yazıldığını görmək mənim üçün doğrudan da xoş idi.  
 
Humanitar Diplomatiya termini çox tez-tez işlədilir, lakin çox vaxt da onu səhv başa 
düşürlər və səhv şərh edirlər. Düzgün şəkildə işlədildikdə Humanitar Diplomatiya bizim 
humantar vəzifələrimizin effektiv şəkildə başa düşülməsi üçün Milli Cəmiyyətlərin və 
Beynəlxalq Federasiyanın gündəlik işinin ayrılmaz bir tərkib hissəsi kimi  çox effektiv 
inandırma alətidir.  
 
Cənab Prezident, icazə verin əsərinizə görə sizi ürəkdən təbrik edim və sizə gələcək 
işinizdə uğurlar arzulayım. İnanıram ki, sizin kitabınız zavallı insanların ehtiyaclarına 
cavab vermək və onlara kömək etmək istiqamətində yorulmadan çalışan digər çoxlu 
insanlar üçün böyük ilham mənbəyi kimi xidmət etmiş olacaq.   
 
Ən xoş şəxsi salamlarımla,  
 
Anita Underlin  
Avropa Zona Ofisinin Direktoru         
 



Doktor Aslanovun “ Humanizm naminə Diplomatiya” adlı kitabını 
indicə aldım və günortanın bir hissəsini kitabı gözdən keçirməyə 
sərf etdim ( Etiraf edirəm ki, hələ kitabın dərinliyini getməmişəm – 
bunu həftə sonu edəcəyəm). 

Lakin artıq kitab barədə kifayət qədər təəssürat əldə etmişəm. Odur ki, sizə 
məktub yazmaq və bu əsərə görə dərin minnətdarlığımı Doktor Aslanova 
çatdırmağı sizdən xahiş etmək istədim. Hesab edirəm ki, bu kitab “ Humanitar 
Diplomatiya”nı necə başa düşməyimiz və onu necə işlətməyimiz barədə 
müzakirəyə qiymətli bir töhvədir. Doktor Aslanovun könüllülər məsələsini  
“Humanitar Diplomatlar» səviyyəsinə qaldırmasını xüsusilə vacib hesab edirəm.  

Qızıl Xaç/ Qızıl Ayparadakı böyük güc ənənəsi bizim müasir və qabaqcıl elmi 
nəticələri götürmək və onu cəld bir şəkildə icma və bölgə səviyyəsindəki könüllü üçün 
faydalı olan bir formaya salmaq bacarığımızdır. Mən çox inanıram ki, bizə “ 
Humanitar Diplomatiya” ilə də nə isə buna bənzər bir iş görmək lazımdır. Belə ki icma və
bölgə səviyyəsində olan könüllü ən zavallı insanlara rəy bildirməyə cəhd etməkdə 
özünə əmin olsun, nə bacardığını nisbi dəqiqliklə bilsin – və birgə razılaşdırdığımız 
sərhədlərə çatsın. 

 

Tore Svenninq 
Daimi Komissiyanın Katibi   
 



Hörmətli Novruz Aslanov,  

Mənə öz kitabınızla tanış olmaq imkanı verdiyinizə görə Sizə təşəkkür edirəm. 
İcazə verin Sizi ”Humanizm naminə Diplomatiya” kitabının nəşr olunması 
münasibətilə təbrik edim. Əminəm ki, sizin böyük əməyiniz Beynəlxalq Qızıl Xaç və 
Qızıl Aypara Hərəkatının Humanitar Diplomatiyasının inkişafına öz əhəmiyyətli 
töhvəsini vermiş olacaq. Kitabınız Qızıl Xaç/Qızıl Aypara Cəmiyyətlərinin çoxsaylı 
işçi və könüllüləri üçün əldə rəhbər tutulası bir kitab ola bilər. 

Sizə möhkəm can sağlığı, uzun ömür və humanitar fəaliyyətinizdə yeni-yeni 
müvəffəqiyyətlər arzu edirəm.  

 

Hörmətlə,  

Maral Açilova  
Türkmənistan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin Sədri      
 



UKRAYNA QIZIL XAÇ CƏMİYYƏTİ  

 

Kimə: Doktor Novruz Aslanov, Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin Prezidenti 

 

Hörmətli cənab. Prezident,  

Mən böyük maraqla Sizin kitabınızın məzmunu ilə tanış oldum. Kitabda Azərbaycan 
Qızıl Aypara Cəmiyyətinin təşəkkül tapması, Milli Qızıl Aypara Cəmiyyətinin potensial və 
nüfuzunun gücləndirilməsinə yönəldilmiş olan dövlət orqanları, qeyri-hökumət təşkilatları və 
beynəlxalq strukturlarla əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi təcrübəsi ümumiləşdirilmişdir.  

Mən bilirəm ki, humanitar diplomatiya kimi bir fəaliyyət istiqamətinə Beynəlxalq 
Federasiya tərəfindən xüsusi diqqət verilməmişdən hələ xeyli əvvəl Milli Cəmiyyətiniz 
humanitar diplomatiya ilə məşğul olmağa başlamışdır. Humanitar diplomatiya partnyorlarla 
qarşılıqlı əlaqə məsələlərində bir novator yanaşma kimi Hərəkatın bir sıra qətnamələrinə daxil 
edilmişdir. Humanitar diplomatiya əslində incə bir materiyadır – məsələn, bir tərəfdən dövlət 
məsələlərinin yerinə yetirilməsində hakimiyyət orqanlarına bir yardımçı qismində çıxış etmək və 
eyni zamanda Hərəkatın başlıca prinsiplərinə tərəfdar olmaq.  

Sizin kitabınızın əhəmiyyəti bir də ondan ibarətdir ki, hakimiyyət orqanları, partnyorlar 
və donorlarla qarşılıqlı əlaqə balansını pozmadan neytrallıq və müstəqillik məsələlərində 
özünüzün ardıcıl olmaq kimi praktiki təcrübənizi siz bu kitabda başqaları ilə paylaşırsınız.  

Sizin bu kitabınız o baxımdan nadirdir ki, çoxsaylı partnyorlarla öz qarşılıqlı əlaqələrini 
sıralayan Milli Cəmiyyətlər üçün praktiki bir rəhbər vəsait ola bilər, xüsusən də humanitar 
diplomatiyanın hazırkı iqtisadi şəraitdə əhalinin daha çox zavallı təbəqələrinə yardımın 
əlaqələndirilməsi vasitəsi kimi işlədilməsinin prioritet olduğu postsovet məkanının Milli 
Cəmiyyətləri üçün praktiki bir rəhbər vəzifəsini icra edə bilər.  

Sizi bu müvəffəqiyyətinizə görə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Sizə, Sizin 
arxadaşlarınıza, Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin könüllülərinə müasir dövrümüzün 
humanitar çaxırışlarının həllində müvəffəqiyyətlər arzu edirəm.  

Hörmətlə,  

İ.İ.Usiçenko 

Prezident                       

     

  



Humanitar Diplomatiya nəşrinə görə Doktor. Aslanova təşəkkür məktubu  

 

Hörmətli Redaktor,  

Mən 2005-ci ildən Qızıl Xaç və Qızıl Aypara Hərəkatının tərkibindəyəm və bunu özüm üçün bir 
üstünlük hesab edirəm. Humanitar diplomatiya sahəsində tədqiqat işi apararkən Doktor. 
Aslanovun kitabına rast gəldim.  

Mən 1994-ci ildə Azərbaycanda jurnalist kimi işləmişəm. O zaman mən bu gözəl ölkəni özüm 
üçün kəşf etdim və həm də humanitar məsələlərlə maraqlanmağa başladım.     

Mən həmçinin Prezident Heydər Əliyevdən müsahibə götürmək şərəfinə malik oldum.    

Humanitar Diplomatiya kitabına görə mənim səmimi təşəkkürümü Doktor Aslanova çatdırın. 
Hesab edirəm ki, bu kitab Milli Cəmiyyət nöqteyi-nəzərindən Humanitar Diplomatiya anlayışına 
işıq saçır.  

 

Hörmətlə,  

İzabelle Marin  

(Kanada)   
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