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იყო და არა იყო რა, იყო ერთი პატარა 
მეფე, სახელად ჯეი მოქალაქე

პირველი. ჯეი მ.პ. ყოველთვის ძალიან
მოწყენილი იყო.



როცა მიმოიხედა, ეგოიზმის გარდა 
ვერაფერი დაინახა. მის მოქალაქეებს 
არავინ აქცევდა ყურადღებას. პატარა 

რუხი მეფეები მხოლოდ საკუთარ თავზე 
ზრუნავდნენ, დიდი რუხი მეფეები კი 

მათზე უარესები აღმოჩნდნენ. ამრიგად, 
არცერთი მეფე არ იყო ბედნიერი.

რა საშინელი სიტუაციაა!

პატარა მეფეს, ჯეი მ.პ.-ს სურდა 
შეეცვალა ის. უნდოდა რამე 

სასარგებლო გაეკეთებინა თავისი 
მოქალაქეებისათვის, ბავშვებისთვის, 

ბიზნესისთვის, განათლებისთვის,
გაჭირვებულებისათვის, მეზობელი 

ქვეყნებისათვის.



და უნდოდა სიცილი, გართობა, ახლის 
სწავლა და ამ შესანიშნავი სამყაროს 

აღმოჩენა!

მაგრამ როგორ უნდა მოეხერხებინა ეს 
პატარა მეფეს?

დიდხანს ფიქრობდა და... 
უცებ ახალი იდეა გაუჩნდა!



„იქნებ სჯობს იმ მეფეებს გავესაუბრო, 
ვისაც ჩემსავით უნდათ რამის 
შეცვლა?“ გაიფიქრა პატარა 

მეფემ. „სხვა ადამიანისგან სწავლა 
წარმატების გასაღებია“ თქვა ჯეი მ.პ.-მ

გადაჭრით. 

მან წამოიწყო გრძელი მოგზაურობა 
სხვა მეფეებთან შესახვედრად.



ლურჯ-მწვანე დედოფალმა თქვა:

დიდებული პიროვნება იმას კი არ
კითხულობს, რისი გაკეთებია შეუძლია 

მის ქვეყანას მისთვის, არამედ იმას, 
თუ რისი გაკეთება შეუძლია მას თავისი 

ქვეყნისათვის. ამაში მდგომარეობს 
ნამდვილი ძმობა. ასე მოიქეცი და 

იქნები ბედნიერი.



ეს შესანიშნავი მითითება იყო. 
გაზაფხულდა და პატარა მეფე ჯეი 

მ.პ.-მ განაგრძო თავისი მოგზაურობა.



ადამიანი, რომელმაც მთები ადადგა, ის 
ადამიანია, რომელმაც პატარა კენჭების 

გადაწყობით დაიწყო. თუ პირველ ნაბიჯს 
მაინც გადავდგამთ, დიდი ამოცანებიც 
კი შეიძლება დავძლიოთ. შეგვიძლია 
განვახორციელოთ გაეროს მიზნები. 

მშვიდობა შესაძლებელია.

მწვანე მეფემ თქვა:



„რა მაგარია!“ გაიფიქრა პატარა მეფე 
ჯეი მ.პ.-მ, „დადებითი ცვლილების 
მთავარი გასაღები არის პირველი 

ნაბიჯის გადადგმა“. მეფემ განაგრძო 
თავისი მოგზაურობა.



მაღაზიებში გაყიდეთ ანკესები და 
არა თევზები. თუ ხალხი თევზაობას 

აითვისებს, ერთმანეთის დახმარებასაც 
ისწავლის. აკუთარი თავის დახმარება 

ჩვენი მოვალეობაა. ამაში მდგომარეობს 
თავისუფლების არსი. ის, ვინც 

თავისუფალია, იცავს სამართლიანობას.

წითელმა მეფემ ურჩია:



„შესანიშნავია“, გაიფიქრა ჯეი მ.პ.-მ. 
„ძალიან სასარგებლო რჩევაა“. 

გაღიმებულმა პატარა მეფემ განაგრძო 
მოგზაურობა.



ადამიანის უდიდესი სიმდიდრე 
მისი ავლადიდება კი არა, მისი

ხასიათია. რაც უფრო მეტს
იმუშავებ საკუთარ თავზე,

მით უფრო მეტად გამოადგები 
საზოგადოებას.

იასამნისფერმა დედოფალმა უთხრა:



„მთელი ცხოვრების მანძილზე აკუთარ 
თავზე მუშაობა. კარგად ჟღერს. ეს

შეგვანარჩუნებინებს სიფხიზლეს და 
ამის წყალობით დროულად მოვახდენთ 

რეაგირებას ჩვენი მოქალაქეების 
გაჭირვებაზე.“ 

პატარა მეფემ განაგრძო მოგზაურობა.



დიდებული პიროვნება ხალხს უწვდის ხელს 
და ისე მიუძღვება და არ აქცევს ყურადღებას 

წინასწარ შექმნილ ცუდ აზრსა და 
უპირატესობებს. ლიდერობა მხოლოდ მაშინ 
არის სანდო, როცა ყველა პირზე ერთნაირ 

კანონებს აწესებს, როცა ხალხისადმი
დამოკიდებულება განისაზღვრება არა

ურთიერთობითა და მეგობრობით, არამედ 
კანონით.

ლურჯმა მეფემ თქვა:



როცა არამხოლოდ მეგობრებს ანიჭებთ
უპირატესობას, თანაცხოვრება ბევრად

ხალისიანი ხდება. ყველასთვის 
ერთნაირი წესები. კარგი იდეაა. ატარა 
მეფე ჯეი მ.პ.-მ ეს იდეა შეინახა და გზა 

განაგრძო.



ნარინჯისფერმა მეფემ თქვა:

სადაც არ უნდა წახვიდე, წადი მთელი 
შენი გულით. ჩვენზე არაფერი არაა

დამოკიდებული და არცერთ ქმედებას 
არ აქვს ფასი თუ მას წრფელი 

განზრახვითა და მთელი გულით არ
ვაკეთებთ.“



უცებ პატარა მეფე ჯეი მ.პ.- მ აიხედა 
და საკუთარ თვალებს ვერ დაუჯერა.
შორს სასახლე დაინახა. ნუთუ უკვე 

დაბრუნდა სახლში?

მან მთელ მსოფლიოში იმოგზაურა 
ხალისიანად და ზედმეტი ძალისხმევის

გარეშე და მიიღო შესანიშნავი 
რჩევები.



ჯეი მ.პ. მაშინვე შეუდგა მეფეებისა და
დედოფლების რჩევების პრაქტიკაში
გამოყენებას. მან საკუთარ ხალხს 

მოგზაურობის საშუალება მისცა. უნდოდა 
ყველას განეცადა ის, რაც მან განიცადა. 
მოქალაქეებმა უნდა დათესონ სიკეთე და 

ამავდროულად კარდი დრო ატარონ. 

მათ გახსნეს საკუთარი სახლის კარები, 
რათა სხვებს მისცემოდათ მათთან 

სტუმრობის შესაძლებლობაა, შექმნეს 
წესები, რომლებიც ყველა სტუმარს უნდა 

დაეცვა. ეს ძალიან სახალისო იყო.



სხვა მეფეებმა გაიაზრეს, რომ ძალიან 
ბევრი რამ ისწავლეს პატარა მეფე 
ჯეი მ.პ.-სგან. ისინი ბევრად უფრო 

ბედნიერები იყვნენ, ამის მიზეზი კი ის 
იყო, რომ ჯეი მ.პ.-მ თავისთვის
არაფერი დაიტოვა, შესანიშნავი 

მითითებები სხვა მეფეებსაც გაუზიარა. 
ყოველდღე აუმჯობესებდნენ 

მსოფლიოს.



ერთ დღესაც მეფეები ხელახლა 
შეიკრიბნენ. ისინი ერთობოდნენ 

მთელი დღისა და ღამის  
განმავლობაში. ერთმანეთისგან ბევრი 

რამ ისწავლეს, უფრო მეტი გაიგეს 
ერთმანეთის შესახებ. საკუთარ თავს 

ჯეისიები შეარქვეს, პატარა მეფის, ჯეი 
მ.პ.-ს საპატივცემულოდ.



და რადგან ასეთი 
შესანიშნავი შეხვედრები

ჰქონდათ, დაიწყეს 
კონფერენციების

ორგანიზება, სულ მცირე, 
ორჯერ წელიწადში.

ისინი ხვდებოდნენ 
ერთმანეთს მსოფლიო

კონგრესზე, 
რეგიონალურ 

კონფერენციებზე,
ეროვნულ 

კონფერენციებსა და 
რეგიონალურ

დონეზეც კი ახერხებდნენ 
გაცვლითი

პლატფორმების შექმნას.



საბოლოო ჯამში, მათ მოიპოვეს 
უპირატესობა ეგოისტებზე.

ჯეისიები გახდნენ უფრო ბედნიერები 
და სამართლიანები. საკუთარი 

ქვეყნები უფრო ფერადი გახადეს და 
ერთად ძალიან ბევრს იცინოდნენ.





აქედან ჩამოყალიბდა ვალდებულების 
ეთიკა. ყველა მეფემ ჩამოწერა

თავისი აზრები და მათ ერთად შექმნეს 
კრედო:



ჩვენ გვჯერა:

• რომ ღმერთის რწმენა ადამიანის 
ცხოვრებას მნიშვნელობასა და მიზანს 
ანიჭებს 

• რომ ძმობა ერების სუვერენიტეტის 
საზღვრებს სცდება 

• რომ ეკონომიკური თანასწორობა 
მიღწევადია თავისუფალი ადამიანის 
მიერ თავისუფალი წარმოების გზით 

• რომ მთავრობა უნდა წარმოადგენდეს 
კანონს და არა ადამიანს 

• რომ დედამიწის უდიდესი საგანძური 
არის პიროვნება 

• და რომ კაცობრიობის საკეთილდღეოდ 
სამსახური საუკეთესო სამსახურია.



გვსურს საერთაშორისო ახალგაზრდული 
პალატის (JCI) ძალა ყველას დავანახოთ. 

ჩვენი ანალოგი მსოფლიოში არაა. 
თითოეული ჩვენგანი საუბრობს თავისი 
ქვეყნის ოფიციალურ ენაზე, მშობლიურ 

ენაზე, რეგიონალურ ენასა და ტომის ენაზე.

ერთად მოვაწყოთ შოუ!

გთხოვთ, დაგვეხმარეთ და გვათარგმნინეთ 
ჩვენი პატარა ისტორია რაც შეიძლება 

მეტ ენაზე! გთხოვთ, თარგმნეთ ეს ტექსტი 
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