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Бир жолу, бир аз падыша жок болчу +. 
Анын аты Jay жараны болгон. 

Jay C. I. күнү бою кайгылуу болду.



Ал эки жагын карап, ал көргөн өзүмчүлдүгү 
болгон. Эч ким мекендештери анын артынан 

карап калды. , өзүн гана ойлогон боз 
падышалар, чоң боз падышалар да жаман 

болду. Ошентсе да, падышалары да, бактылуу 
болгон. 

Кандай коркунучтуу кырдаал! 

Аз падыша Jay C. I. Бул өзгөртүүнү каалаган. 
Ал ишенимдештерин жарандар үчүн бир 

нерсе жасагыбыз келди: балдар үчүн, бизнес 
үчүн, билим берүү үчүн, жакырлар үчүн жана 

Жергиликтүү конуштарда көп.



Ал, ошондой эле, күлө турган убак келди. Ал 
жашоонун кызыктуу нерселерди үйрөнүү 
жана бул кереметтүү дүйнөнү таап келген! 

Бирок, ал кантип, аз падыша, өз алдынча бул 
башкаруу мүмкүн? 

Ал ой жүгүртүп, ойлонуп ... Анан күтүлбөгөн 
жерден Анын амалы бар эле!



"Эмне үчүн мен да жашоосун өзгөртүүнү 
каалаган башка падышалар менен сүйлөшүп, 

эмне кылуу керек?" аз Падышасы деп 
ойлоду. "Бири-биринен сабак ийгиликтин 

ачкычы болуп саналат", Jay C. I. Тактык менен 
улантылды. 

Ал падышаларды баруу үчүн узак сапарга 
чыгып кетти.



көгүш түстүү Каныша мындай деди:

улуу адам, алардын өлкө үчүн эмне кыла 
алат деген нерселерге эмес, талап кылып 

жатат, бирок алар өз өлкөсү үчүн эмне кыла 
аласыз. Бул чыныгы бир туугандык болуп 

саналат. Бул жана бактылуу болот.



Бул улуу сөссүз. Анын бир кадамдан жаз 
менен, аз падыша Jay C. I. бойдон өз жолун 

улантып кете ...



тоого алып адам кичинекей таштарды 
алып көтөрүп келе башташты эле адам 

болгон. Биз жөн гана алгачкы кадам 
менен башталып, анда да чоң милдеттер 

өтүүгө болот. Биз U.N максаттарына 
жетишүү мүмкүн.. Тынчтык мүмкүн.

жашыл падыша билген:



"Кандай сонун!" Аз падыша Jay C. I. деп 
ойлоп, "Эле баштап оң өзгөрүүлөргө ачкычы 

болуп саналат." 

Ошентип, ал жолго чыгып ...



рыногунда, кайырмак сатууга, балык 
жок. рыногунда, кайырмак сатууга, 
балык жок Өзүн-өзү жардам биздин 

милдетибиз болуп саналат. Бул 
эркиндик болуп саналат. эркин адамдар, 

акыйкаттыкты сакта.

кызыл падыша ага:



" улуу", Jay C. I. деп ойлоп, "Ошол пайдалуу 
болот." Анын жүзүнөн жылмаюу менен, аз 

падыша көтөрүп ...



адамдын зор кенчи, алардын дүнүйө 
мүлк эмес. Алардын зор кенчи, алардын 

мүнөзү жана инсан болуп саналат. Сен 
мүнөздө тарбиялап, жакшы Сиз коомго 

кызмат кылат.

кочкул кызыл ханыша ага мындай деди:



"Менин мүнөзү тарбиялоодо бүт өмүр. 
Жакшы угулат. Бул биздин мекендештер 

туш болгон кыйынчылыктарга бизге сергек 
болот."

 
 Jay C. I. өзү деп ойлоду. аз падыша андан ары 

барып, ...



улуу адам эле, колу менен артыкчылык 
же зыян алып келет. аны ар бир адам 

үчүн бирдей эрежелерди тиешелүү кийин 
лидерлик гана ишенүүгө болот. бул эмес, 
мамилелер жана достук аныктайт, бирок, 

бир гана мыйзам.

көк падыша билген:



дос артыкчылык берилген эмес, бул, чогуу 
бактылуу жашап жатат. бардыгы үчүн бирдей 

эрежелер. Бул Жакшы ой. Бул идея-эсен 
зачеттук менен Jay C. I. анын уулдары жолго 

чыгышчу ...



апельсин, падыша мындай деди:

Сен кайда барбагын, бүт жүрөгү менен 
бар. эч нерсе өзүбүзгө тартып гана келип, 

ар кандай иш-аракет чын жүрөктөн өз 
ыктыяры менен аны болсо гана мааниге ээ 

экенин унутпа.



Күтүлбөгөн жерден аз падыша Jay C. I. карап, 
көргөн көзүнө ишене албай турат. алыстан ал 

сарай көрдүм. Ал буга чейин үйүнө кайтып 
келди? 

Ал дүйнө жүзүндөгү бактылуу, аракетчил 
кыдырып, акыл көп тыйын алган болчу.



Jay C. I. тез эне жана падышаларга, аны сунуш 
кылган иш жүзүндө жөнүндө белгиленген. Анын 

айтымында, ал ошол эле дуушар мүмкүн деп баруу 
үчүн өз элин иштетилген. Ошентип, алар дүйнөнү 

аз да болсо жакшыртууга кабыл алуу боюнча 
иштеп, ошол эле учурда аны менен ыракаттануу 

үчүн үйрөнө турган.

Башкалар аларга жардам бере турган, алардын 
үй-жайын ачты. Алар ошондой эле бирдей 

жоопкерчиликтүү болушу үчүн, ар бир келген, 
алар өздөрү, ошондой эле алардын конок болорун 

пайдалуу эрежелерди киргизген. 
Алар бактылуу сезген.



башка падышалар, алар аз падыша Jay C. 
менден көп нерселерди үйрөндүм түшүндүм 
Алар Jay C. I. өзүнө эч нерсе берген, анткени 
канча бактылуу эле. Ал башка падышалар 

менен улуу көрүүгү бөлүшүлгөн болчу. Ар бир 
күн, анткени алар бир аз жакшыраак дүйнөнү 

жараткан.



Бир күнү, бардык падышалар кайрадан 
жолугушту. Алар ошол күнү кечке жана түнү, 

кечелерде жана бири-биринен үйрөнүп, 
бири-бири жөнүндө көбүрөөк билген. Алар да 

өздөрүнө ат берди. Алар аз падыша Jay C. I. 
кийин өздөрү Jaycees деген.



Ошондой эле, анткени 
жолугушуулар абдан 

сонун болчу, алар жылына 
кеминде эки жолу 

өткөрүүнү баштады.

Алар дүйнөлүк 
конгрессинде жолугушту, 
райондук жыйындарга, 

улуттук сөз, ал 
тургай жергиликтүү 
алар алмашуу үчүн 

аянтчаларды түзүү да 
жетишти.



Акыр-аягы, алар чоң, жаман өзүмчүлдөр 
үстүнөн артыкчылыкка ээ болгон! 

Jaycees бактылуу болуп калды. Ал тургай, 
калыс калды. Алар өлкө ого бетер түстүү, 

бирге күлүп аяктады.





Бул милдеттенме бир этиканы иштеп келди. 
Ар бир падыша, алардын ойлору менен 

бирге, алар алардын динине жараткан түшүп 
мындай деп жазган:



Биз ишенебиз:

• Кудайга болгон ошол ишеним адамдын 
өмүрү үчүн маанисин жана максатын берет; 

• Адам бир тууган элдердин эгемендигин 
келерлик Бул; 

• Бул экономикалык адилеттүүлүк мыкты 
эркин ишкерчиликтеги аркылуу эркин 
адамдар ээ болот; 

• Ал өкмөт адамдар эмес, мыйзам болушу 
керек; 

• жер улуу казына адам инсанын жатат жана; 

• адамзатка Бул кызмат жашоонун мыкты иш 
алып баруу болуп саналат



Биз JCI бар күчүн көрсөтүп келет. Биз дүйнөдө 
башка эч жерде табылган түрдүүлүк болуп 

эсептелет. Ар бирибиз өз өлкөсүн гана расмий 
тил эмес, сүйлөп, бирок ошол эле учурда эне 
тилин, ата тилин, регионалдык тил, бир уруу 

тил. 

Кудайдын көрсөтүп, аларды болсун! 

Биз мүмкүн болушунча көп тилдерде биздин 
кичинекей окуяны айтып, жардам бере көр. 

Сураныч, диалекти жана аймактык тилине бул 
тексттерди которууга. 

Сиздин которууну жөнөтүү Сураныч, кайра:
book@littlekingjci.com
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