
Պարտավորության էթիկայի 
վերաբերյալ

Փոքրիկ թագավոր, Ջեյ Ս.
Անգլերեն տարբերակը



ըստ Friedhelm Wachs || Սենատոր # 62758 
Եվրոպական Սենատի նախագահ 2018/2019

Թարգմանություն, Marc Herrando Verdaguer
Լեզու: Armenian

www.littlekingjci.com

Խնդրում ենք օգնել մեզ պատմել մեր փոքրիկ պատմությունը 
որքան հնարավոր է շատ լեզուներով: Խնդրում ենք թարգմանել 

այս տեքստը ձեր բարբառով եւ տարածաշրջանային լեզվով: 

Armenische Erstausgabe 
Titel: Պարտավորության էթիկայի վերաբերյալ
© 2018 Friedhelm Wachs

Umschlag/Illustration: strichfiguren.de (Adobe Stock)
Autor: Friedhelm Wachs
Übersetzung: Marc Herrando Verdaguer 
Lektorat, Korrektorat: Sabine Schierwagen

Die deutsche Originalausgabe erschien 2018 im
Verlag: Metropolis Medien Verlags GmbH, Leipzig
ISBN: 978-3-7479-0092-5

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede  
Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt 
insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung,  
Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen 
Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über  
http://dnb.d-nb.de abrufbar.



Միանգամից մի փոքրիկ թագավոր կար: 
Նրա անունը Ջեյ Քիզենն էր: Ջեյ Ս.



Երբ նա նայեց շուրջը, բոլորը տեսնում 
էր էգոիզմը: Ոչ ոք չի նայում իր 

հայրենակիցներին: Փոքրիկ գորշ 
թագավորները մտածում էին միայն իրենց 
մասին, մեծ գորշ թագավորները նույնիսկ 

ավելի վատն էին: Նույնիսկ այդպես չէ, 
թագավորների ոչ մեկը երջանիկ չէր:

Ինչպիսի սարսափելի իրավիճակ է: 

Փոքրիկ թագավոր Ջեյ Ք. Ի. Ուզում է 
փոխել դա: Նա ուզում էր ինչ-որ բան 

անել իր հայրենակիցների համար. ավելի 
շատ երեխաների համար, ավելի բիզնեսի 
համար, ավելին կրթության համար, ավելի 
աղքատների համար ավելին `տեղական 

թաղամասերի համար:



Եվ նա էլ ուզում էր ծիծաղել: Նա ցանկացավ 
կյանքի մեջ զվարճանալ, սովորել ինչ-որ բան 

եւ բացահայտել այդ հրաշալի աշխարհը: 
Բայց ինչպես կարող էր նա, փոքրիկ 

թագավորը, դա ինքնուրույն էր: 

Նա խորհեց եւ խորհեց ... 
եւ ապա հանկարծ նա գաղափար ունէր:



«Ինչու ես խոսում մյուս թագավորների 
հետ, ովքեր նույնպես ցանկանում են փոխել 

կյանքը»: մտածեց փոքրիկ թագավորը: 
«Սովորում է միմյանցից հաջողության 

բանալին»: 

շարունակեց Ջեյ Ս. Ի. Այսպիսով, նա երկար 
ճանապարհորդության է գնացել, մյուս 

թագավորներին այցելելու համար:



The cyan գունավոր queen ասաց:

Մեծ մարդը չի հարցնում, թե իրենց երկիրը 
կարող է անել նրանց համար, բայց ինչ 
կարող է անել իրենց երկրի համար: Դա 
իրական եղբայրություն է: Դա արեք եւ 

երջանիկ կլինեք: 



Դա մեծ հուշում էր: Գարնանային իր քայլով, 
Փոքրիկ թագավորը Ջեյ Ս. Ի. Շարունակեց 

իր ճանապարհորդությունը ...



Լեռը հանող մարդը նույնն էր, ով 
սկսեց փոքր քարեր տանել: Եթե մենք 
պարզապես սկսենք առաջին քայլից, 

ապա նույնիսկ մեծ խնդիրները կարող են 
գերագնահատվել: Մենք կարող ենք հասնել 

Ն.Ն. Խաղաղությունը հնարավոր է:

Կանաչ թագավորը գիտեր.



«Որքան զարմանալի է», մտածեց Փոքրիկ 
թագավոր Ջեյ Ս. «Պարզապես սկսում է 

դրական փոփոխության բանալին»: 

Եվ նա ճանապարհորդեց ...



Շուկայում վաճառում ձկնորսական ձողեր, 
ոչ թե ձուկ: Եթե մարդիկ սովորում են ձուկ, 
սովորում են օգնել իրենց: Ինքնօգնությունը 

մեր պարտքն է: Սա ազատություն է: 
Մարդիկ, որոնք ազատ են, ապահովում են 

արդարությունը:

Կարմիր թագավորը խորհուրդ տվեց նրան.



«Մեծ», - մտածեց Ջեյը, «Դա օգտակար է»: 

Նրա դեմքին ժպիտով, փոքրիկ թագավորը 
...



Մարդկանց մեծագույն գանձը նրանց 
աշխարհային ունեցվածքն է: Նրանց 

ամենամեծ գանձը նրանց բնույթն է եւ 
անհատականությունը: Որքան շատ 
եք պատրաստում բնավորությունը, 

այնքան ավելի լավ կարող եք ծառայել 
հասարակությանը:

Մանուշակագույն թագուհին ասաց նրան.



«Ձեռք բերեք իմ բնավորությունը իմ 
ողջ կյանքը: Դա լավ է հնչում: Սա մեզ 

զգուշացնում է մեր հայրենակիցների ծանր 
վիճակի մասին »: 

Մտածեցի Ջեյ Ս. Ի. Ինքը: Փոքրիկ արքա ...



Մեծ մարդը առաջնորդում է արդար 
եւ առանց նախապատվության կամ 

նախապաշարման: Առաջնորդությունը 
միայն վստահելի է, երբ այն կիրառվում է 

բոլորի համար: Ոչ թե հարաբերություններն 
ու բարեկամությունը դա որոշում են, այլ 

միայն օրենքը:

Կապույտ թագավորը գիտեր.



Սա միասին ապրում է ավելի երջանիկ, երբ 
ոչ միայն ընկերները նախապատվություն 

են տալիս: Նույն կանոնները բոլորի համար: 
Լավ միտք է. Այս գաղափարի հետ խիստ 
թաքցնում էինք, Ջեյ Ջեյը շարունակեց իր 

ճանապարհորդությունները ...



Նարնջագույն թագավորը խոսեց.

Ուր էլ որ գնաք, գնա այնտեղ ամբողջ 
սրտով: Հիշեք, որ ոչ մի բան գալիս է միայն 

մեզանից, եւ ցանկացած գործողություն 
արժեք ունի միայն այն դեպքում, եթե 

դուք կամավոր եք դա անում ձեր ամբողջ 
սրտով:



Հանկարծ փոքրիկ թագավոր Ջեյ Ք. Ի. 
Նայեց եւ չէր կարող հավատալ նրա աչքերը: 
Հեռավորության վրա նա տեսավ ամրոց: Նա 

արդեն վերադարձել է տուն: Նա երջանիկ 
ու հեշտ ճանապարհորդեց ամբողջ 

աշխարհում եւ մեծ խորհուրդներ տվեց:



Jay C. I.- ը շուտով սկսեց կիրառել այն, ինչ 
թագուհիներն ու թագավորները նրան խորհուրդ 

տվեցին անել: Նա իր ժողովրդին հնարավորություն 
էր տալիս ճանապարհորդել այնպես, որ նրանք 
կարողանային զգալ նույնը: Այսպիսով, նրանք 

կսովորեցնեն, թե ինչպես պետք է աշխատեն աշխարհը 
ավելի լավ տեղ դարձնելու եւ միեւնույն ժամանակ 

վայելելու համար:

Նրանք իրենց տները բացեցին, որպեսզի ուրիշները 
կարողանային այցելել: Նրանք նաեւ ցանկանում էին, 
որ բոլորը հավասարապես պատասխանատու լինեն, 
որպեսզի նրանք ներկայացնեն օգտակար կանոններ, 

որոնք նրանք իրենց, ինչպես նաեւ իրենց հյուրերի հետ 
կհետեւեն: Նրանք ուրախ էին զգում:



Մյուս թագավորները հասկացան, որ 
շատ բան սովորեցին փոքրիկ թագավոր 
Ջեյ Ս. Նրանք շատ ավելի երջանիկ էին, 

որովհետեւ Ջեյ Ս. Նա ուրիշ խորհուրդներ 
էր տարածել մյուս թագավորների հետ: 

Ամեն օր նրանք աշխարհը մի քիչ ավելի լավ 
էին արել:



Մի օր, բոլոր թագավորները նորից 
հանդիպեցին: Նրանք ամբողջ օրը եւ 

ամբողջ գիշերը մասնակցեցին, սովորեցին 
միմյանցից եւ ավելի շատ սովորեցին 

միմյանց մասին: Նրանք նույնիսկ իրենց 
անունը տվեցին: Նրանք Jaycees անունով 
են անվանել փոքրիկ թագավոր Ջեյ Ս. Ի.



Եվ քանի որ 
հանդիպումները այնքան 

հրաշալի էին, նրանք 
սկսեցին կազմակերպել 

տարեկան գիտաժողովներ 
առնվազն երկու անգամ:

Նրանք հանդիպեցին 
Համաշխարհային 

կոնգրեսում, 
տարածաշրջանային 
գիտաժողովներում, 

ազգային կոնֆերանսներում 
եւ նույնիսկ տեղական 
մակարդակով, որոնք 

կարողացան փոխանակման 
հարթակներ ստեղծել:



Ի վերջո, նրանք մեծ առավելություն ունեին 
մեծ, վատ էգոիստների դեմ: 

The Jaycees դարձավ ավելի երջանիկ. 
Նրանք դարձան արդարացի: Նրանք 

իրենց երկրներին ավելի գունագեղ էին եւ 
վերջացրին միասին ծիծաղելով:





Դրանից եկել է նվիրվածության էթիկան: 

Յուրաքանչյուր թագավոր գրեց իր մտքերը 
եւ միասին ստեղծեց իրենց հավատքը.



Մենք հավատում ենք:

• Այն, որ Աստծո հանդեպ հավատը տալիս է 
մարդկային կյանքի նշանակություն եւ նպատակ 

• Մարդկանց եղբայրությունը գերազանցում է 
ազգերի ինքնիշխանությունը 

• Ազատ տղամարդկանց կողմից ազատ 
տնտեսական իրավիճակի շնորհիվ կարելի է 
հաղթահարել տնտեսական արդարությունը 

• Այդ կառավարությունը պետք է օրենքներ չլինի, 
քան տղամարդկանց 

• Երկրի մեծ գանձը գտնվում է մարդու 
անհատականության մեջ 

• Մարդկանց այդ ծառայությունը կյանքի լավագույն 
աշխատանքն է



Մենք ցանկանում ենք ցույց տալ JCI- ի 
ուժը: Մենք բազմազանություն ենք, որ 

աշխարհում չկա ոչ մի տեղ: Յուրաքանչյուրս 
խոսում է ոչ միայն իր երկրի պաշտոնական 
լեզուն, այլ նաեւ մայրենի լեզվով, հայրենի 
լեզու, տարածաշրջանային լեզու, ցեղային 

լեզու: 

Եկեք նրանց ցույց տալ: 

Խնդրում ենք օգնել մեզ պատմել մեր 
փոքրիկ պատմությունը որքան հնարավոր 

է շատ լեզուներով: Խնդրում ենք 
թարգմանել այս տեքստը ձեր բարբառով եւ 
տարածաշրջանային լեզվով: Խնդրում ենք 

ուղարկել ձեր թարգմանությունը:
book@littlekingjci.com
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