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Një herë e një kohë ishte një mbret i vogël. 
Emri i tij ishte Jay Qytetari i Parë. 
Jay C. I. ishte i pikëlluar tërë kohën. 



Kur ai shikonte vërdallë, e gjitha çfarë ai 
shihte ishte egoizëm. Askush nuk kujdesej 

për bashkëqytetarët e tij. Mbretërit e 
vegjël ngjyrë hiri mendonin vetëm për 

vetën e tyre, e mbretëritë e mëdhenjë, ata 
ishin edhe më të këqinjë. Megjithatë, asn-
jëri prej mbretërëve nuk ishte i lumtur. 

Çfarë situate e tmerrshme! 

Mbreti i vogël Jay C. I. dëshironte ta 
ndryshonte këtë. Ai dëshironte të bënte 
diçka për bashkëqytetarët e tij, të bënte 

më shumë për fëmijët, më shumë për 
bizneset, më shumë për arsimin, më shumë 

për të varfërit dhe për lagjen e tij. 



Gjithashtu, ai dëshironte të qeshte. 
Ai dëshironte të kishte një jetë 

argëtuese, të mësonte e të zbulonte këtë 
botë të mahnitshme!

Por si do të arrinte mbreti i vogël t'i 
realizojë të gjithë këto i vetëm? 

Ai mendoi e mendoi... dhe papritmas i 
erdhi një ide! 



"Pse nuk flas unë me mbretërit e tjerë të 
cilët, sikurse unë, dëshirojnë të ndryshojnë 

jetrat?" mendoi në vete Mbreti i vogël. 

"Të mësosh prej tjetrit është çelsi i 
suksesit," vazhdoi me bindje Jay C. I. 

Kësisoji, ai u nis në një udhëtim të gjatë 
për t'i vizituar mbretërit e tjerë. 



Mbretëresha ngjyrë tirkizi tha: 

Personat e mëdhenjë nuk pyesin se 
çfarë mund të bëjë shteti për ta, por 
çfarë ata mund të bëjnë për shtetin e 

tyre. Kjo është vllazëri e vërtetë.
Bëjeni këtë dhe ju do të jeni të lumtur.



Kjo ishte një këshillë e mrekullueshme. 
Me ngazëllim në fytyrën e tij, Mbreti C. I. 

vazhdoi rrugëtimin e tij...



Njeriu i cili ka kapëryer malin 
është i njëjti njeri i cili ka filluar të marrë 

me vete tregime të vockla. Nëse ne 
fillojmë me hapin e parë, edhe detyrat e 
mëdha mund të përmbushen. Ne mund t'i 

realizojmë qëllimet e K.B.. Paqja 
është e arritshme. 

Mbreti i gjelbërt e dinte se: 



"Sa mirë!" mendoi Mbreti i vogël Jay C. I., 
"Vetëm të fillojmë punën është çelsi i 

ndryshimeve pozitive."

Dhe kështu ai vazhdoi rrugëtimin e tij...



Në treg, shit rrjeta për peshkim, jo 
peshq. Nëse njerëzit mësojnë se si të 
peshkojnë, ata mësojnë të ndihmojnë 
vetëvetën. Vetë-ndihma është detyra 
jonë. Ajo është liri. Njerëzit të cilët 
janë të lirë, e mbrojnë drejtësinë.

Mbreti i kuq e këshilloi atë:



"Shkëlqyeshëm," mendoi Jay C. I., "kjo na 
ndihmon." Me buzëqeshje në fytyrën e tij, 

mbreti i vogël vazhdoi tutje...



Posedimet më me vlerë të njeriut nuk 
janë gjërat e kësaj bote. Thesari i 
tyre më i vlefshëm është karakteri 

dhe personaliteti. Sa më shumë që ju e 
trajnoni karakterin, aq më mirë mund 

t'i shërbenin shoqërisë.

Mbretëresha vjollcë i tha atij:



"Të trajnoj karakterin tim tërë jetën time. 
Kjo tingëllon mirë. Kjo do të na mbajë neve 

vigjilentë ndaj fatkeqësive të cilat po i 
përballojnë bashkëqytetarët tanë." 

Mendoi Jay C. I. në vete. Mbreti i vogël 
udhëtoi tutje...



Njeriu i madh udhëheq me dorë të 
drejtë, pa paragjykime e preferenca. 

Lidershipi është i besueshëm kur 
aplikon rregullat e njëjta për të gjithë. 
Lidhjet e miqësitë nuk e determinojnë 

atë, vetëm ligji. 

Mbreti i kaltërt e dinte se: 



Kjo e bënë jetën e përbashkët shumë më 
të lumtur, kur jo vetëm shoqërisë i jepet 

trajtim preferencial. Rregullat e njëjta për 
të gjithë. Kjo është ide e mirë. Me këtë ide 
të ngulitur thellë në mendjen e tij, Jay C. I. 

vazhdoi rrugëtimet e tija...



Mbreti portokalli foli:

Kudo që shkon, shko me plotë zemër. 
Mbaje mend që asgjë nuk del nga ne dhe 

asnjë nga veprimet e tona nuk ka kurrfarë
vlere nëse nuk e bëjmë vullnetarisht dhe 

me plotë zemër.



Papritmas mbreti i vogël Jay C.I. shikoi 
lartë dhe nuk mund t'i besonte syve të 

tij. Diku larg ai pa një kështjellë. A kishte 
mbërritur ai në shtëpi?

Ai kishe udhëtuar i lumtur dhe pa telashe 
përreth gjithë botës dhe gjatë këtij ud-

hëtimi kishte pranuar këshilla të 
mrekullueshme. 



Jay C.I. shumë shpejtë filloi t'i vë në praktikë 
gjitha këshillat që mbretëreshat dhe mbretërit 

i'a kishin dhënë. 

Ai i lejoi njerëzit e tij të udhëtojnë në mënyrë 
që edhe ata të mund të përjetojnë të njëjtën 

eksperiencë që ky e kishte përjetuar. 

Ata duhet të bëjnë gjëra të mira për botën dhe 
njëkohësisht duhet të argëtohen shumë. Ata 
hapën shtëpitë e tyre në mënyrë që të tjerët 

të mund t'i vizitonin ata. Ata krijuan rregulla të 
cilat duhet të respektoheshin edhe nga 

vizitorët e tyre. Ishte gallatë! 



Mbretërit e tjerë kuptuan se ata kishin 
mësuar shumë prej mbretit të vogël 

Jay C. I. Ata ishin edhe më të lumtur sepse 
Jay C. I. nuk kishte mbajtur asgjë vetëm 
për vetën e tij. Ai kishte ndarë këshillat e 
mira me mbretërit e tjerë. Çdo ditë, ata e 

bënin botë pak më të mirë. 



Një ditë prej ditësh, të gjithë mbretërit 
u takuan prapë. Ata festuan tërë ditën e 

tërë natën dhe mësuan nga njëri tjetri dhe 
mësuan edhe më shumë në lidhje me njëri 
tjetrin. Ata edhe e emëruan vetën e tyre. 
Ata u emëruan Jaycees, sipas mbretit të 

vogël Jay C. I.



Dhe meqë takimet e 
tyre ishin aq të 

mrekullueshme, ata 
filluan të organizojnë 

konferenca së paku një 
herë në vit. 

Ata u takuan në 
Kongresin botëror, në 
konferenca rajonale, 

konferenca nacionale dhe 
për më tepër i'a dolën 
të krijojnë platforma 

shkëmbimi. 



Më në fund, ata patën avantazhin ndaj 
egoistëve të mëdhenjë e të këqinjë. 

Jaycees ishin shumë më të lumtur. Ata u 
bënë edhe më të drejtë. Ata i bënë vendet 

e tyre më të mira dhe përfunduan duke 
qeshur së bashku. 





Nga kjo rezultoi etika e përkushtimit. 

Secili mbret i shënoi mendimet e veta dhe 
kështu së bashku ata krijuan dhe besuan: 



Ne Besojmë:

• Qe besimi në Zot i jep kuptim dhe  
qëllim jetës së njeriut 

• Që vllazëria njerëzore kapërcen  
sovranitetin e shteteve 

• Që drejtësia ekonomike më së miri 
mund të fitohet prej njerëzëve të lirë 
përmes iniciativave të lira 

• Që qeveria duhet të përbëhet prej 
ligjeve e jo prej njerëzëve 

• Që thesari më i madh i botës qëndron i 
fshehur në personalitetin e njeriut dhe  

• Që t'i shërbesh njerëzimit është puna 
më e mirë e jetës



Ne dëshirojmë të tregojmë fuqinë që JCI ka. Ne 
jemi diversitet që nuk haset askund tjetër në botë. 

Secili prej nesh flet jo vetëm gjuhën zyrtare të 
vendit të tij, por gjithashtu edhe gjuhë amësore, 

gjuhë atësore, gjuhë regjionale, gjuhë fisnore. 

Le t'i shfaqim ato! 

Ju lutëm na ndihmoni të tregojmë storien tonë të 
vogël në sa më shumë gjuhë që është e mundur. 

Ju lutem përktheni këtë tekst në dialektin dhe 
gjuhën tuaj regjionale. 

Ju lutëm dërgoni përkthimin tuaj në: 
jcicreed@wachsonian.de
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