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በአንድ ወቅት ትንሽ ንጉስ ነበር. 
ስሙ መጀመሪያ ጄ ቢራንሲ ነበር. ጄይ ሐ. 

ቀኑን ሙሉ የሚያሳዝን ነበር.



ዙሪያውን ሲመለከት, እሱ ያየው ሁሉ ኢ-ግርዶሽ ነበር. 
ማንም የባልደረባ ዜጎቹን አይንከባከብ ነበር. ግራጫ 
የነበራቸው ንጉሶች ስለራሳቸው ብቻ ስለሚያስቡ 

ትልልቅ ግራጫ የነገሥኞቹ ንጉሶች የበለጠ የከፋ ነበሩ. 
ያም ቢሆን ግን ከነዚህ ነገሥታት መካከል አንዳቸውም 

ደስተኞች አልነበሩም.

 ምንኛ አስከፊ ሁኔታ ነው! 

ትንሹ ንጉሥ ንጉሴ I. ይህንን ለመለወጥ ፈለገ. ለአንድ 
ወገኖቹ አንድ ነገር ለማድረግ ፈለገ. ለልጆች የበለጠ, 

ተጨማሪ ለንግድ ቤቶች, ለትምህርት, የበለጠ ለድሆች 
እና ለአካባቢው ሰፈሮች ተጨማሪ.



እንደዚሁም እሱም ይስቃል. ህይወትን ለማስደሰት, 
አንድ ነገር ለመማር እና ይህን አስደናቂ ዓለም 

ለማግኘት ፈልጎ ነበር! 

ነገር ግን እርሱ ትንሽ ንጉስ ይህንን በራሱ ተቆጣጣሪ 
እንዴት ሊያደርገው ይችላል?

 እርሱም ቆም ብሎ በጥንቃቄ አሰልፏል ... 
እናም በድንገት ሀሳብ ነበረው!



"መለወጥ ለሚፈልጉ ሌሎች ነገሥታት ለምን 
አናወራም?" ትንሹን ንጉሥ አሰበ. "አንዱ ለሌላው 

መማር ለስኬት ቁልፍ ነው," በጄሲ ሐገሪቷ ቀጥሏል.

ስለዚህ ሌሎቹን ነገሥታት ለመጎብኘት ረጅም ጉዞ 
አደረገ.



ሰማያዊ ቀለም ያለው ንግሥት እንዲህ አለች:

ታላቁ ሰው አገርዎ ለእነሱ ምን ሊያደርግላቸው 
እንደሚችል አይጠይቁም ነገር ግን ለአገራቸው 
ምን ሊያደርግላቸው እንደሚችል. ያ እውነታ 
የወንድማማችነት ስሜት. ይህንን ያድርጉ እና 

ደስተኛ ትሆናለህ.



ያ በጣም ጠቃሚ ምክር ነበር. 

በእግሩ ላይ አንድ የጸደይ ንጉሥ, ጄይ ሲ. ጉዞውን 
ቀጠለ.



ከተራራው ያስወገደው ሰው ትናንሽ ድንጋዮችን 
ተሸክሞ የሚወጣው ሰው ነው. በመጀመሪያ ደረጃ 

ከጀመርን, ትላልቅ ተግባራት እንኳን ሳይቀር ይካፈሉ. 
የዩኒቨርሲቲ ግቦችን ማሳካት እንችላለን. ሰላም ሊኖር 

ይችላል.

አረንጓዴው ንጉስ ያውቃቸው ነበር:



ትንሹ ኪንግ ጄሲ ሲ, "እንዴት አስገራሚ ነው! 
"ለአንታዊ ለውጥ ቁልፉ መጀመር ብቻ ነው." 

እና ስለዚህ ተጓዘ ...



በገበያው ውስጥ ዓሣ ሳይሆን ዓሣ የማጠጫ 
ዘንጎች ይሸጡ. ሰዎች ዓሣ ለማጥመድ የሚማሩ 

ከሆነ እራሳቸውን መርዳት ይጀምራሉ. ራስን 
መርዳት የእኛ ግዴታ ነው. ይህ ነፃነት ነው. ነፃ 

የሆኑ ሰዎች ፍትህን ይጠብቁ.

የቀይው ንጉሱ እንዲህ የሚል ምክር ሰጠ:



"ጄምስ" ብሎ ነበር, ጄይ ሲ. "ያ በጣም ጠቃሚ ነው." 

ትንሹ ንጉሥ በፉቱ ፈገግታ ...



በጣም ታላቅ የሆነው የአንድ ግለሰብ ሀብት 
የእነርሱን የባልንጀራቸው አይደለም. የእነሱ ታላቅ 

መዝገብ የእነሱ ባህሪ እና ስብዕና ነው. ብዙ ገጸ 
ባህሪን በሚያሰለጡት, ለማኅበረሰቡ ማገልገል 

የተሻለ ይሆናል.

ሐምራዊው ንግሥት ንጉሡ እንዲህ አለው:



"ሙላዬን ሙሉ ህይወቴን ማሠልጠን. ጥሩ ይመስላል. 
እንዲህ ማድረጋችን ከሌሎች ዜጎቻችን ጋር በተያያዘ 

ያጋጠማቸውን መከራ እንድናውቅ ይረዳናል. " በሐሳብ 
የገዛው ጄን ሲ. 

ትንሹ ንጉሥ ሌላ ተጨማሪ ጉዞ ጀመረ ...



ትልቁ ሰው በፍትህ እና ያለ ምርጫ እና ጭፍን 
ጥላቻ ይመራል. አመራር ለሁሉም ተመሳሳይ 

ደንቦች ሲተገበር ብቻ እምነት የሚጣልበት ነው. 
ግንኙነቶች እና ጓደኞች ይህን አይወስኑም, ነገር ግን 

ህግ ብቻ.

ሰማያዊው ንጉሥ ያውቀው ነበር:



ይህም ጓደኞች ብቻ እንዲመርጡ ሳያደርጉ አብሮ 
መኖርን በጣም አስደሳች ያደርገዋል. ተመሳሳይ ደንቦች 
ለሁሉም ሰው. ይሄ ጥሩ ሃሳብ ነው. በዚህ ሐሳብ ደህና 

መጣችሁ, ጄ. ሲ., ጉዞውን ቀጠለ.



ብርቱካንማው ንጉሱ እንዲህ ተናገረ:

በሄድክበት ቦታ ሁሉ, በሙሉ ልብህ ሂድ. 
ከእራሳችን ብቻ የሚመነጭ እንደሌለ እና 

ማንኛውም ተግባር ዋጋ ከልብዎ በፈቃደኝነት 
ከተደረገ ብቻ ያስታውሱ.



በድንገት ትንሹ ንጉሥ ንጉሰ. አይ. ወደላይ ተመለከተ 
እና ዓይኑን ማመን አልቻለም. በርቀት አንድ ገጠር አየ. 

እሱ ቀድሞውኑ ቤታቸው ውስጥ ነበር?

እርሱ በመላው ዓለም በደስታ እና በተሳሳተ ጉዞ የተጓዘ 
እና ከፍተኛ ምክርን ተቀብሏል.



ጄካ ሲ. ንግስና ንግሥቲቱ ምን እንዳደርግ እንደጠየቀ 
ወዲያው ነበር. እርሱ ህዝቡ እንዲሄድ ለማድረግ 

እንዲጓጉ አስችሏቸዋል. በዚህም ምክንያት ዓለምን 
የተሻለች ቦታ በማድረግ እና በተመሳሳይ ጊዜ 

እንዲደሰቱ ለማድረግ እንዴት እንደሚችሉ ይማራሉ.

ሌሎች ቤታቸውን ለመጎብኘት ቤታቸውን 
ከፍተው ነበር. በተጨማሪም ሁሉም እራሳቸውንና 

እንግዶቻቸው የሚከተሉትን ጠቃሚ ህጎች 
ለማስተዋወቅ ሁሉም እኩል ሀላፊነት እንዲኖራቸው 

ይፈልጋሉ.
ደስተኞች ነበሩ.



ሌሎቹ ነገሥታት ከትንሹ ንጉሥ ንጉሰ. ጆን ሲ. 
ምክንያቱም ምንም ነገር ለራሱ አልያዘም ነበር. ታላቁን 

ምክሮች ለሌሎቹ ነገሥታት ያካፍለው ነበር. በየቀኑ 
ዓለምን የተሻለ ያደርጉታል.



አንድ ቀን, ሁሉም ነገሥታት እንደገና ተገናኙ. ሙሉ 
ቀን እና ሙሉ ሌሊት ተከፋፈሉ, እርስ በእርሳቸው 
ተምረዋል, እና ስለ አንዳቸው ይበልጥ ተምረዋል. 

ሌላው ቀርቶ ለራሳቸው ስም አቀረቡ. ትንሹ ንጉሥ ጄካ 
ሲ. ራሴስ ብለው ይጠሩ ነበር.



ስብሰባዎቹ በጣም አስደናቂ 
ስለሆኑ በዓመት ውስጥ ቢያንስ 
ሁለት ጊዜ ማዘጋጀት ይጀምራሉ. 

በዓለም ኮንፈረንስ, በክልል 
ስብሰባዎች, በብሔራዊ 

ጉባኤዎች እና በአካባቢያቸው 
ውስጥም እንኳን ለክፍያ 

መድረኮች ማዘጋጀት ተችሏል.



በመጨረሻም, በትልቁ እና እርኩስ ባልሆኑ ሰዎች ላይ 
የበለጠ ጠቀሜታ አላቸው. 

ጄይቼዎች ደስተኞች ሆነዋል. እነሱ የበለጠ የበለጡ 
ሆነው ነበር. እነሱ አገራቸውን የበለጠ ቀለም ያቀፈ እና 

በመጨረሻ አብረው መሳቃቸውን ቀጠሉ.





ከዚህ በመነሳት የጋብቻ ቃል ኪዳኑን አከበረ. 

ከዚህ በመነሳት የጋብቻ ቃል ኪዳኑን አከበረ.



እናምናለን:

• በእግዚብሔር ላይ ያለው ይህ እምነት ለሰው ልጅ 
ሕይወት ትርጉም እና ዓላማ ይሰጣል 

• የሰዎች ወንድማዊነት ከብሔራዊ ሉዓላዊነቱ የላቀ 
መሆኑን 

• ነፃ ድርጅት ውስጥ ነፃ ፍትሃዊ በሆነ መንገድ 
ለፍላጎት ነፃነት ሊሰጠው ይችላል 

• ይህ መንግሥት ከወንዶች ይልቅ ሕግጋት መሆን 
አለበት 

• የምድራችን ታላቅ የምድር ሰብዓዊ ባሕርይ እና 

• የምድራችን ታላቅ የምድር ሰብዓዊ ባሕርይ እና



JCI ኃይል እንዳለው ማሳየት እንፈልጋለን. እኛ በዓለም 
ውስጥ ሌላ ቦታ የማይገኝ ልዩነት አለ. እያንዳንዳችን 
የአገራችን ቋንቋን ብቻ ሳይሆን የአፍ መፍቻ, የአባት 

ቋንቋ, ክልላዊ ቋንቋ, የጎሳ ቋንቋን ይናገራል. 

በቲቪ ላይ እናስቀምጣቸው!

 እባክዎን ትንሹን ታሪክ በተቻለ መጠን በበርካታ 
ቋንቋዎች እንድንናገር ይንገሩን. እባክዎ ይህን ጽሑፍ 
ወደ እርስዎ ቀበሌኛ እና ክልላዊ ቋንቋ ይተርጉሙት. 

እባክዎ የእርስዎን ትርጉም መልሰው ይላኩ:
book@littlekingjci.com
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