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Пас аз якчанд вақт, подшоҳи каме буд. 
Номи ӯ Ҷей Кинден нахустин буд. Ҷей С. 
Айзабон тамоми рӯзро ташвиш медод.



Вақте ки ӯ ба гирду атрофаш нигариста, ҳама 
чизи ӯро дида буд. Ҳеҷ кас ҷуръат намекард, 
ки бо ҳамимонони худ нигоҳ кунад. Падари 
хокистарии каме танҳо худаш фикр мекард, 
подшоҳони бузурги хоксор бадтар буданд. 
Ҳамин тавр, ҳеҷ яке аз подшоҳон хушбахт 

буданд. 

Чӣ вазъияти даҳшатнок! 

Падари каме Ҷей С. I. мехост, ки ин 
тағиротро тағйир диҳад. Ӯ мехост, ки барои 
ҳамимононаш чизеро кунад: бештар барои 

кўдакон, бештар барои бизнес, бештар барои 
таҳсил, бештар барои камбизоатон ва бештар 

барои маҳалҳои маҳаллӣ.



Ва ӯ мехост, ки ба ҳам хандон. Ӯ мехост, ки 
дар ҳаёт лаззат барпо кунад, чизеро омӯхта, 

ва ин дунёи аҷибро ошкор созад! 

Аммо чӣ тавр ӯ, подшоҳи каме, ки инро дар 
ихтиёри худ қарор дода метавонад? 

Ӯ фикр ва мулоҳиза ... 
ва он гоҳ ногаҳон ӯ фикри дошт!



"Чаро ман бо подшоҳони дигар, ки 
мехоҳанд ҳаёти онҳоро дигаргун кунанд, 
гап намезанам?" фикр кард, ки Падари 

каме. "Омӯзиш аз якдигар барои калиди 
муваффақият аст" Ҷей С. Айлиро идома дод. 

Аз ин рӯ, ӯ ба сафари дуру дароз барои 
боздид кардани подшоҳони дигар рафт.



Маликаи ранга ранги сиёҳ гуфт:

Шахси бузург талаб намекунад, ки кишвари 
худро барои онҳо чӣ кор кардан мумкин аст, 
аммо онҳо барои кишвари худ чӣ кор карда 

метавонанд. Ин ҳамбастагии воқеист. Ин 
кор кунед ва шумо хушбахт хоҳед буд. 



Ин як варианти бузург буд. Бо баҳор дар 
қадами ӯ, подшоҳи хурд Ҷей С.



Марде, ки кӯҳро кӯфта буд, ҳамон шахсе 
буд, ки сангҳои кӯчакро сар кард. Агар 
мо бо қадами якум оғоз шавем, ҳатто 
вазифаҳои калонтар метавонанд ба 

даст оянд. Мо ба ҳадафҳои UN расидан 
мехоҳем. Саломати имконпазир аст.

Подшоҳи сабз медонист:



"Чӣ ҳайратовар!" Фикр кард, ки падари 
хурдии Ҷей С. I., "Танҳо оғози калиди тағйир 

додани мусбӣ аст". 

Ва ҳамин тавр ӯ ба сафар баромад ...



Дар бозор, чӯбҳои моҳидорӣ, на 
моҳӣ. Агар одамон ба моҳӣ омӯхта 

шаванд, онҳо ба худ кӯмак мекунанд. 
Худбоварӣ вазифаи мо мебошад. Ин 

озодист. Одамоне, ки озоданд, адолатро 
муҳофизат мекунанд.

Подшоҳи сурх ӯро маслиҳат дод:



"Бисмиллоҳ", фикр мекунам Ҷей С. Ай, 
"Ин кӯмак мекунад." Бо шамшери рӯи рӯи ӯ, 

подшоҳи каме бар ...



Хазинадори бузургтарин шахсе, ки 
моликияти дунявии худро надорад. 
Хазинаи бузургтаринашон хусусият 
ва шахсияти онҳост. Бештар шумо 

тренингро меомӯзед, беҳтар аст, ки 
шумо ба ҷамъият хизмат кунед.

Маликаи арғувон ба ӯ гуфт:



"Худи ман тамоми ҳаёти худро таълим 
медиҳам. Ин мисле ки хуб аст. Ин ба мо 

имконият медиҳад, ки ба мушкилоте, ки аз 
ҷониби ҳамватанони мо рӯ ба рӯ мешаванд, 
огоҳ бошем ". Ба фикри ман Ҷей С. Падари 

каме сафар кард ...



Шахси бузурге бо як даста ва бидуни 
ихтиёр ё ногузир меорад. Роҳбарият 
танҳо ба он боварӣ дорад, вақте ки 

ҳамаи қоидаҳо ба ҳама дахл доранд. 
Муносибатҳо ва дӯстӣ на ин масъаларо 
муайян мекунанд, балки қонун танҳо.

Подшоҳи кабуд медонист:



Ин ҳам дар якҷоягӣ зиндагӣ кардан хеле 
хушбахттар аст, вақте ки дӯстон на танҳо 

афзалият дода мешаванд. Ҳамин қоидаҳо 
барои ҳама. Ин як идеяи хуб аст. Бо ин ақида 

бехавф пӯшид, Ҷей С. I. давомашро давом 
дод ...



Подшоҳи афлесун гуфт:

Ҳар ҷо, ки шумо биравед, бо тамоми дили 
худ биравед. Дар хотир доред, ки ҳеҷ чиз 

танҳо аз худи худамон меояд ва ҳар як амал 
танҳо арзиш дорад, агар шумо бо ихтиёрӣ 

бо тамоми дили худ амал кунед.



Дере нагузашта подшоҳи хурд Ҷей С. I назар 
афканд ва чашмони ӯро бовар накард. Дар 

масофаи ӯ қалъаро дид. Оё ӯ аллакай ба хона 
баргашт?

Ӯ хушбахтона ва беинсофона дар саросари 
ҷаҳон сафар кард ва қисмҳои зиёди 

маслиҳатҳоро гирифт.



Ҷей С. Айрӣ дар бораи он ки чӣ гуна подшоҳон 
ва подшоҳҳо ӯро ба кор даъват карданд, зуд ба 
кор бурданд. Ӯ ба халқи худ сафар кард, то онҳо 
тавонанд, ки чунин кунанд. Ҳамин тариқ, онҳо 

меомӯзанд, ки чӣ тавр дар ҷаҳони муҷозот ҷойгир 
шудан беҳтар ва дар айни замон лаззат бурд.

Онҳо хонаҳои худро кушоданд, то дигарон 
бошанд, ба онҳо вомехӯранд. Онҳо инчунин 
мехоҳанд, ки ҳамаашон масъулияти баробар 
дошта бошанд, то ки онҳо қоидаҳои муфидро 

пешниҳод кунанд, ки онҳо худашон ва 
меҳмонони онҳо пайравӣ мекунанд. 

Онҳо хушбахтанд.



Подшоҳони дигар фаҳмиданд, ки онҳо аз 
подшоҳи хурд Ҷей С. Онҳо хеле хушбахттар 
буданд, зеро Ҷей С. Айни худашро ҳеҷ чиз 

нигоҳ намедошт. Ӯ маслиҳатҳои бузургро бо 
подшоҳони дигар паҳн кард.

 Ҳар рӯз, онҳо ҷаҳонро каме беҳтар карданд.



Як рӯз, ҳамаи подшоҳҳо боз ҳам вохӯрданд. 
Онҳо тамоми рӯз ва тамоми шабро дар 

якҷоягӣ омехтанд ва аз якдигар якдигарро 
омӯхтанд ва дар бораи якдигар бештар 

омӯхтанд. Онҳо ҳатто ба худ ном доданд. 
Онҳо худро худаш Ҷейсс номиданд, пас 

подшоҳи хурд Ҷей С.



Ва аз сабаби он ки 
вохӯриҳо хеле аҷиб 

буданд, онҳо дар анҷуман 
на камтар аз ду маротиба 

дар як сол конфронсҳо 
ташкил карданд. 

Онҳо дар Конгресси 
ҷаҳон, дар конфронсҳои 
минтақавӣ, конфронсҳои 

миллӣ ва ҳатто дар 
саросари маҳаллӣ дидан 

карданд, ки барои 
мубодилаи платформаҳо.



Ниҳоят, онҳо бар элиҳо, бузургони орзуҳо 
бартарӣ доштанд! 

Ҷейсс боз ҳам хушбахттар гашт. Онҳо ҳатто 
одилона шуданд. Онҳо кишварҳояшонро 

бештар рангин карданд ва якҷоя хандиданд.





Аз ин сабаб этикаи муваффақият омад. 

Ҳар подшоҳ фикри худро навишт, ва онҳо 
якҷоя тарсиданд:



Мо бовар дорем:

• Ин имон ба Худо маънои ҳаётро дорад; 

• Он ки бародарии одамӣ ҳукмронии 
халқҳо дорад; 

• Ин адолати иқтисодӣ метавонад аз 
ҷониби ройгон тавассути корхонаи ройгон 
муваффақ шавад; 

• Ҳукумат бояд на бештар аз мардон 
бошад; 

• Хазинаи бузурги замин дар шахсияти 
инсонӣ аст; 

• Ин хидмат ба инсоният - кори беҳтарини 
ҳаёт мебошад 



Мо мехоҳем, ки нерӯи JCI-ро нишон диҳем. 
Мо гуногунранг ҳастем, ки дар ягон ҷойи дигар 

ҷой надоштааст. Ҳар яки мо на танҳо забони 
расмии кишвари худ, балки забони модарӣ, 
забони падарӣ, забони минтақавӣ, забони 

қабилавӣ аст. 

Биёед онҳоро нишон диҳем! 

Лутфан, ба мо ёрӣ диҳед, ки ҳикояҳои 
хурдеро, ки имконпазир аст, ба забонҳои 

гуногун гузорем Лутфан, ин матнро ба забони 
фаронсавӣ ва забони минтақавӣ тарҷума 

кунед. 
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