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Ana qayğıkeşliklə balaca oğlunu yatırtmağa çalışırdı. Lakin 
oğlan şıltaqlıq edir, yuxuya getmək istəmirdi. 

- Ana, mənə nağıl danış! – deyə oğlan xahiş edirdi.
- Yaxşı,  - ana razılaşdı. – Mən sənə qeyri-adi nağıl 

danışacağam. Elə bir nağıl ki, sən eləsini heç yerdə eşidə 
bilməyəcəksən… 

Balaca sevindi və anasının nağılına qulaq asmağa hazırlaşdı. 
Ana nağılına başladı:
- Bu nağıl adi dəftər vərəqi haqqındadır …  
- Axı dedin ki, bu, qeyri-adi nağıldır …
Ana şahədət barmağını dodaqlarına yaxınlaşdıraraq oğlundan 

susmağı xahiş etdi: 
- Qulaq as və sözümü kəsmə! Hər şey – istər kitab olsun, istərsə 

də karandaş və ya dəftər – özünə qarşı nəvaziş istəyir. Hətta, ilk 
baxışdan canlı kimi görünməyən hər əşya ağrını, kədəri, incikliyi 
hiss edə bilər. İnanmırsan? O zaman qulaq as...

Biri vardı, biri yoxdu. Balaca bir dəftər vərəqi vardı. Yox, yox, 
gəl, lap əvvəldən başlayaq. 
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Müxtəlif ağacların olduğu böyük və gözəl meşədə ağcaqa-
yın yaşayırdı. Bu nəhəng ağac tacını mavi səmaya söykəyərək, 
budaqlarını - əllərini ətraflara açaraq dayanmışdı. Sanki bütün 
dünyanı qucaqlamaq istəyirdi!  Gecələr xəyala dalaraq ulduzlara 
tamaşa edirdi, gündüzlər hər yarpağı ilə sanki günəşə toxunmaq 
istəyirdi. 

İlin müxtəlif vaxtlarında fəsillərə görə dəyişirdi; gah payızın 
rəngbərəng geyimlərini, gah da qışın ağappaq libasını geyinirdi. 
Beləcə, bizim ağcaqayın öz doğma meşəsində yaşayırdı.

                        
Hər il eyni vaxtda quşlar ağcaqayının budaqlarında yuva qurur 

və burada gözəl, körpə balalarını dünyaya gətirirdilər. Ağac hər 
səhər Günəşi quşların cəhcəhi ilə salamlayırdı.

Ağacın koğuşunda sincab ailəsi yaşayırdı. Balaca, oynaq sincab 
balaları bir-birinin dalınca qaçır, şənlənirdilər. Onların həyatı qa-
yğısız və şən idi; çünki sincab balaları həyat haqqında ciddi-ciddi 
düşünmək üçün hələ çox kiçik idilər.

Ağacın köklərinin altında qənaətcil kirpi yuva qurmuşdu. Onun 
da öz  qayğıları vardı – yarpaqlardan hazırladığı yatağı dəyişməli, 
qida gətirməli, balalarını yemləməlidir. 

Ağac dostlarının ətrafında qayğısız günlər yaşayırdı!

Ağac bilmirdi ki, tezliklə meşəyə “insan” adlı naməlum varlıqlar 
gələcək və onu öz doğma meşəsindən uzaqlara aparacaqlar.
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Oğlan, nəfəs belə almadan, diqqətlə qulaq asırdı. Anası isə öz 
nağılına davam edirdi.

- Və adi günlərin birində meşəyə insanlar gəldilər. İnsanlar hər 
tərəfdən bu gözəl ağcaqayına tamaşa edirdilər. Heç bir şeydən 
xəbəri olmayan ağcaqayın isə sakitcə bu “ikiayaqlı heyvanlara” 
tamaşa edirdi. 

Və qəfldən… Zərbə... Ağrı… Daha bir zərbə! Və yenidən 
dözülməz ağrı. Ağac qışqırmaq istəyirdi. Lakin o sakitcə inildədi. 
Bu inilti küləyin sakit pıçıltısına qarışaraq meşədə əks-səda verdi 
və səmaya ucaldı. 

Ağac asta-asta yıxılmağa başladı, sonra isə gurultu ilə yerə 
sərildi.

Ağcaqayını böyük maşına yükləyib apardılar. 
Yalnız səs-küylü quş qatarı bir neçə dəqiqə əvvəl nəhəng ağacın 
ucaldığı yerin ətrafında narahatlıqla dövrə vururdu.

Bu, amansızlıqla kəsilmiş ağacın aldığı ilk zərbə idi. Lakin 
sonuncusu deyildi. Sonra nə baş verdi? Ağac dumanlı şəkildə, 
yuxu kimi xatırlayırdı.

Əvvəlcə onun qabığını soydular, sellüloza almaq üçün ağac 
lifləri hazırladılar. Hansısa kimyəvi qarışıqlar və rəng əlavə et-
dikdən sonra sobaya qoydular. Və budur, xüsusi dəzgahın altın-
dan yeni, hamar, təmiz dəftər çıxdı. Bəli, bəli, bizim nağılımız elə 
həmin bu dəftərdən bəhs edir.

- Bəs sonra nə oldu, ana?  -  balaca soruşdu.
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- Beləliklə, dəftər çox qürurlu idi!  Çünki onu bir ana öz oğlu 
üçün almışdı. Və indi o digər məktəb ləvazimatları kimi birinci sinif 
şagirdinin çantasında idi. 

Oğlan sinifə gəldi. Çantasından dəftəri çıxararaq orada əyri-
üyrü hərflər yazmağa başladı. Partasının üzərində dəftərlə yanaşı 
“Əlifba” da vardı. Amma o “Əlifba” idi! Yaman qürrələnirdi. Hər 
xırda-mırda “dəftərcik”lərə əhəmiyyət vermirdi.

“Baho, guya həyatda ilk kitabdı!”, - dəftər düşünürdü. “O 
məgər unudub ki, bizi eyni ağacdan hazırlayıblar? Hər halda mən 
onun bacısıyam axı!”

“Əlifba” dəftəri təkkəbbürlə süzürdü. Onun düşündüklərindən 
isə dəftərin heç xəbəri də yox idi.  “Təzə dəftərə bax! Bir neçə 
həftədən sonra sənin gününü görəcəyəm. Ha-ha-ha…Qaralama 
dəftər olacaqsan!”

Ana nağılına davam edirdi:

- Dəftərin sevinci uzun sürmədi. Görünür, onun sahibi sarıdan 
bəxti gətirməmişdi. Birinci sinif şagirdi yarıtmazın biri idi – hərfləri 
səliqəsiz, əyri yazırdı, amma yağlı-yağlı ləkələr qoyurdu.

Budur! günlərin bir günü “2” qiymət alan qorxaq oğlan anasının 
onu danlayacağından qorxaraq riyakarlıq etdi. Pis qiymət aldığı 
vərəqi cıraraq ondan təyyarə düzəltdi və səmaya uçurtdu.

Oğlan “2”dən canını qurtardığına görə sevinirdi.
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Dəftər vərəqini, daha doğrusu, bizim “kağız təyyarəmiz”i isə 
payız küləyi şəhərin üzərində fırladırdı. Onunla yanaşı quşlar uçur-
du. Məktəb və uşaqlar aşağıda uzaqda qalmışdılar. 

Ətrafda yalnız mavi səma və ağ buludlar var idi.

Dəftər vərəqi öz uşaqlığını, böyük ağacın kiçik bir budağı old-
uğu zamanları xatırlayırdı.

“Ah, necə zövqlü idi. Bax, mənim əsl xoşbəxtliyim budur!” 
kağız təyyarə düşündü.

Lakin qəfldən güclü külək başladı. Bir andaca bütün quşları 
uzaqlaşdırdı və qara buludları bir yerə topladı.

Külək gah özünü ağaclara çırparaq onların sonuncu yar-
paqlarını qoparır, gah da zibil yığınlarını küçələrə dağıdırdı.  Dəli 
kimi əsirdi. Toz-torpaqdan göz-gözü görmürdü. Zavallı kağız təy-
yarə! Külək onu gah yerə, gah göyə çırpırdı.

 “İncidir! Məni çox incidir!” - dəftər vərəqi inildəyirdi. 
Lakin amansız külək zavallı bir kağız parçasının şikayətlərinə 

məhəl qoymurdu.

Külək kağız təyyarəni şəhərdən uzaqlara aparırdı. Qəfldən 
tanış çəmənlikdəki kötüyü gördü. Lakin o tək deyildi; yanında ca-
van ağaclar da boy atmışdılar. Onların da ataları ağcaqayın kimi 
yaraşıqlı olacağına şübhə yox idi. 

Quşlar yenə də qonşu ağaclarda yuva qururdular. Sincablar 
yenə də bir-birlərini qovurdular. Köhnə kötüyün kökləri altında 
qoca kirpi öz ailəsi ilə birlikdə yaşayırdı. 







21

Lakin, əfsus ki, nə kirpi, nə sincablar, nə də quşlar dəftər 
vərəqini köhnə dostlarının bir parçası olaraq görmədilər.

Dəftər vərəqi qışqırmaq istəyirdi: “Dostlar! Bu mənəm, qoca 
ağcaqayının - sizin dostunuzun budağı!”

Amma onlardan hər biri öz işi ilə məşğul idi. Heç ağıllarına da 
gəlmirdi ki, onların üzərindən uçan kağız təyyarə qoca ağcaqa-
yının budağıdır.

Kağız təyyarə kədərləndi və bu diyarları birdəfəlik tərk edərək 
uçdu. 

- Ana, onun başına sonra nələr gəldi?
- Heç kimə məlum deyil ki, külək kağız təyyarəni hara apardı. 

Bir şey aydındır ki,  ağacları qorumaq, təbiəti sevmək və qoru-
maq, onun sakinlərini isə mühafizə etmək lazımdır. 

Oğlan kədərləndi və ağlamsınaraq soruşdu:
- Ana, insanlar hələ də ağacları kəsməkdə davam edirlər? On-

ları heç kim dayandıra bilməz?
- Yox, oğlum, meşələri məhv olmaqdan qoruyan təşkilatları 

yaradan insanlar tapıldı. Onlar meşələri və onların sakinlərini qo-
rumağa kömək edən qanunları təkmilləşdirdilər. Vaxt gələcək sən 
böyüyəcəksən və bu əhəmiyyətli təşkilatların fəaliyyəti ilə tanış 
olacaqsan. Mən sənə yalnız onların adlarını söyləyəcəyəm – Av-
ropa Birliyi,  Dünya Bankı, WWF, IUCN, onların mühafizə proqramı 
ENPI FLEG və s. 

İndi isə, gecən xeyirə qalsın, balaca! 

O işığı söndürdü və uşaq otağından çıxdı.



Balaca oğlan isə yuxusunda meşə görürdü – böyük, gözəl 
meşə. Ağacların budaqlarında çoxlu quş və sincab vardı. Ətrafda 
isə heç nədən qorxmayan və heç kimdən gizlənməyən marallar, 
dovşanlar, kirpilər, ayı balaları və digər heyvanlar qaçışırdılar. 

Çünki onları xeyirxah insanlar qoruyurdular.
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II FLEG (ENPI Şərq) Proqramı barədə 
Avropa Qonşuluq və Əməkdaşlıq Aləti (ENPI) Şərq Ölkələri üzrə Meşə Qanunvericiliyinin Gücləndirilməsi və 
İdarə Edilməsinə dair II (FLEG) Proqram iştirakçı ölkələrin meşə idarəçiliyini dəstəkləyir. Regional səviyyədə 
proqramın məqsədi 2005-ci il Peterburq FLEG Nazirlər Bəyənatını həyata keçirmək və ölkələri müddətli fəali-
yyət planı üzrə öhdəliklərini yerinə yetirməkdə dəstəkləməkdir; milli səviyyədə proqram meşə sektoru siyasə-
ti və hüquqi və inzibati strukturları nəzərdən keçirəcək və ya dəyişiklik edəcək; və iştirakçı ölkələrin davamlı 
meşə idarəetməsi  və yaxşı meşə idarəçiliyi barədə bilik səviyyəsini artıracaq və onları dəstəkləyəcək; və 
altmilli (yerli) səviyyədə proqram davamlı meşə idarəetməsi və təkmilləşmiş meşə idarəetməsi təcrübələrinin 
praktikliyi üzrə ən yaxşı təcrübələri sınaqdan keçirəcək və nümayiş etdirəcək. İştirakçı dövlətlər Azərbaycan, 
Belarus, Ermənistan, Gürcüstan, Moldova, Rusiya və Ukraynanı əhatə edir. Layihə Avropa İttifaqı tərəfindən 
maliyyələşdirilir. 
http://www.enpi-fleg.org

Layihə tərəfdaşları

AVROPA KOMİSSİYASI 
Avropa İttifaqı rəsmi inkişaf layihələrinə yönəltdiyi yardıma 
görə dünyada ən iri donorlardan biri sayılır. Avropa Komissi-
yasının İnkişaf və Əməkdaşlıq üzrı Baş Direktoratı (Europe-
Aid), Avropanın inkişaf siyasətinin formalaşmasına və onun 
dünya üzrə həyata keçirilməsinə cavabdehdir. EuropeAid, 
Avropa İttifaqı tərəfindən edilən yardımı bir sıra maliyyə 
instrumentləri vasitəsilə həyata keçirməklə, bu yardımın 
effektivliyini və keyfiyyətini təmin edir. İnkişaf sahəsində 
fəal iştirakçı qismində çıxış edərək, biz yaxşı idarəetməni, o 
cümlədən insan və iqtisadi resursların inkişafını təşviq edirik. 
Həmçinin biz aclıqla mübarizə və təbii resursların mühafizəsi 
kimi qlobal problemlərin həllində fəalıq.
http://ec.europa.eu/index_en.htm

IUCN
Təbiətin Mühafizəsi üzrə Beynəlxalq İttifaq ən vacib ətraf 
mühit və inkişaf problemlərinin praqmatik həllərini tapmaq-
da dünyaya kömək edir.  IUCN təbiəti qiymətləndirmək və 
qorumaq, onun effektli və ədalətli istifadəsini təmin etmək, 
iqlim, ərzaq və inkişaf üzrə qlobal çətinliklərə təbiət əsaslı 
həllər verilməsinin üzərində diqqəti cəmləyir. IUCN elmi 
araşdırmanı dəstəkləyir, bütün dünyada yerlərdə layihələri 
idarə edir və siyasət, qanunvericilik və ən yaxşı təcrübələrin 
inkişafı üçün hökumətləri, QHT-ləri, BMT və şirkətləri bir 
araya gətirir. IUCN 1200-dən çox hökumət və QHT üzvü və 
təxminən 160 ölkədə 11000 könüllü eksperti olmaqla dünya-
da ən qədim və böyük qlobal ətraf mühit təşkilatıdır. IUCN-in 
işi dünyada öz 45 ofisində 11000-dən çox işçisi və yüzlərlə 
dövlət, QHT və özəl sektor tərəfdaşları ilə dəstəklənir.
www.iucn.org

DÜNYA BANKI
Dünya Bankı Qrupu özünün 188 üzv-dövləti üçün dünyada ən 
böyük bilik və maliyyələşdirmə mənbələrindən biridir. Dün-
ya Bankı Qrupunu təşkil edən təşkilatlar siyasət, maliyyə 
və ya üzvlük məsələləri daxil olmaqla təşkilatlar daxilində 
bütün məsələlər üzrə yekun qərarverici səlahiyyətə malik üzv 
dövlətlərin hökumətləri tərəfindən idarə edilir.  Dünya Bankı 
Qrupu bir-biri ilə sıx əlaqəli beş təşkilatdan ibarətdir: birlikdə 
Dünya Bankını formalaşdıran Beynəlxalq Yenidənqurma və 
İnkişaf Bankı və Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası; Beynəlxalq 
Maliyyə Korporasiyası; Çoxtərəli İnvestisiya Zəmanəti Agen-
tliyi; və İnvestisiya Mübahisələrinin Həlli üzrə Beynəlxalq 
Mərkəz. Hər bir təşkilat gündəlik 1.25 ABŞ dollarına yaşayan 
adamların sayını 3%-dən aşağıya salmaqla və hər bir ölkə 
üçün ən aşağısı 40% gəliri stimullaşdırmaqla Dünya Bankının 
yoxsulluğa son qoymaq missiyasında xüsusi rol oynayır. Əlavə 
məlumat üçün baxa bilərsiz:
http://www.worldbank.org, http://www.ifc.org,
http://www.miga.org

WWF
100-dən çox ölkədə fəal qlobal şəbəkəsi və təxminən 5 
milyon dəstək verənləri ilə dünyada ən böyük və hörmətlə 
yanaşılan mühafizə təşkilatlarından biridir.  WWF-in mis-
siyası planetin təbii ətraf mühitinin tənəzzülünü dayandır-
maq və dünyanın biomüxtəlifliyini qorumaqla insanların 
təbiətlə harmoniyada yaşayacağı gələcəyi qurmaq, bərpa 
edilə bilən təbii ehtiyatların davamlı istifadəsini təmin et-
mək, çirkləndirmə və tullantılı istehlakın aşağı salınmasına 
sövq etməkdir. 
www.panda.org



Bu nəşr Avropa İttifaqının dəstəyi ilə hazırlanmışdır. Bu nəşrin məzmununa, tapıntılarına, şərhlərinə və nəticələrinə görə 
yalnız FLEG II (ENPI Şərq) Proqram Heyəti (www.enpi-fleg.org) məsuliyyət daşıyır və heç bir şəkildə Avropa İttifaqının 
mövqeyini əks etdirdiyi kimi qəbul edilməməlidir.  İfadə olunan fikirlər mütləq şəkildə İcraçı Təşkilatların fikrini əks 
etdirmir.


