
1

Ես՝ մատիտս, իմ տոհմածառը

Հարց մտորել� համար. այս նյ�թն ընթերցելիս բացատրե՛ք, թե ինչպես են

շ�կաները ձևավոր�մ ցանց, որը միլիոնավոր մարդկանց խրախ�ս�մ և

�ղղորդ�մ է միմյանց հետ համագործակցել�:

Ես գրաֆիտային մատիտ եմ՝ այն սովորական փայտե մատիտը, որը

ծանոթ է բոլոր տղաներին � աղջիկներին և մեծահասակներին, որոնք կարող

են կարդալ � գրել:

Գրելն ինձ համար և՛ մասնագիտ�թյ�ն է, և՛ սիրած զբաղմ�նք. ես միայն

դա եմ կարողան�մ անել:

Երևի մտած�մ եք` ինչ� եմ որոշել տոհմածառ կազմել: Դե, նախ ասեմ,

որ իմ պատմ�թյ�նը հետաքրքիր է: Ասեմ նաև, որ ես առեղծվածային եմ,

ավելի առեղծվածային, քան ծառն է, մայրամ�տը կամ անգամ կայծակի

փայլատակ�մը: Բայց ցավոք, նրանք, որ ինձ օգտագործ�մ են, ինձ պարզ

իրի տեղ են դն�մ, կարծես ես աննշան � անհայտ ծագ�մով մեկն եմ: Այս

մեծամիտ մոտեց�մը նվաստացն�մ է ինձ: Սա օրինակ է ցավալի

մոլոր�թյան, որ�մ երկար գտնվելը լ�րջ հետևանքներ կարող է �նենալ

մարդկ�թյան համար: Ինչպես նկատել է իմաստ�ն Գ. Կ. Չեսթերտոնը, «մեր

կործանման պատճառը ոչ թե հրաշքների բացակայ�թյ�նն է, այլ հրաշքի

բացակայ�թյ�նը»:

Ես՝ մատիտս, թեև պարզ � հասարակ եմ թվ�մ, բայց արժանի եմ ձեր

հիացմ�նքին � ակնածանքին, և պետք է փորձեմ ապաց�ցել դա: Եթե

իրական�մ կարողանաք ինձ հասկանալ (թեև այդքան շատ բան հնարավոր

չէ պահանջել), եթե կարողանաք տեսնել այն հրաշագործ�թյ�նը, որ

թաքնված է իմ ներս�մ, կկարողանաք մարդկ�թյանն օգնել փրկել այն

ազատ�թյ�նը, որը նա այդքան ցավալի կերպով կորցն�մ է: Ես կարող եմ մի

լավ դաս տալ ձեզ: Եվ դա կարող եմ անել ավելի լավ, քան ավտոմեքենան,

օդանավը կամ սպասք լվացող մեքենան, որովհետև ... դե որովհետև ես

Հեղինակ՝ Լեոնարդ Է. Ռիդ
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արտաքինից այդքան հասարակ եմ:

Աս�մ եք հասարա՞կ: Բայց չէ՞ որ երկրագնդի երեսին ապրող ոչ ոք

չգիտի, թե ինչպես են ինձ պատրաստ�մ: Աներևակայելի է թվ�մ, այնպես չէ՞:

Հատկապես երբ հասկան�մ ես, որ ամեն տարի ԱՄՆ-�մ իմ նմաններից մոտ

մեկից մեկ�կես միլիարդ է արտադրվ�մ:

Վերցրե՛ք ինձ և լավ �ս�մնասիրե՛ք: Ի՞նչ եք տեսն�մ: Միանգամից շատ

բան չի երևա. մի կտոր փայտ, լաք, պիտակ, գրաֆիտե ձող, մի փոքր մետաղ և

ռետին:

Բազ�մ նախնիներ

Այնպես, ինչպես հնարավոր չէ տոհմածառը շատ խորը բացահայտել,

անհնար է նաև, որ ես նշեմ իմ բոլոր նախնիներին � պատմեմ նրանց մասին:

Բայց կցանկանայի, այն�ամենայնիվ, նշել նրանցից մի քանիսին, որպեսզի

պատկերաց�մ կազմեք, թե ինչ հար�ստ � բարդ անցյալ եմ �նեցել:

Իմ տոհմածառն իրական�մ սկսվ�մ է հենց ծառով՝ �ղիղ մանրաթելով

մայր� ծառով, որն աճ�մ է Հյ�սիսային Կալիֆորնիայ�մ և Օրեգոն�մ: Այժմ

պատկերացրեք այն բոլոր սղոցները, բեռնատարները, ճոպաններն � անթիվ

գործիքները, որ օգտագործվ�մ են մայր� ծառերը կտրել� և գերանները

դեպի երկաթգիծ հասցնել� համար: Մտածե՛ք բոլոր այն մարդկանց և նրանց

բազմաթիվ հմտ�թյ�նների մասին, որ ներդրվել են իմ նախնիների

արտադր�թյան գործընթաց�մ, որպեսզի արդյ�նահանեն մետաղի

հանքանյ�թը, դրանից ստանան պողպատ � պատրաստեն սղոցներ,

կացիններ � շարժիչներ, աճեցնեն և բոլոր փ�լերով մշակեն կանեփաթելը՝

հաստ � ամ�ր ճոպան ստանալ� համար, պատկերացրե՛ք փայտահատների

ճամբարներն՝ իրենց քնել� տեղերով � ճաշարաններով, նրանց սննդի

աճեց�մն � պատրաստ�մը: Հազարավոր անձինք, որոնց մասնակց�թյ�նը

մեզ անհայտ է, աշխատել են փայտահատների խմած յ�րաքանչյ�ր բաժակ

ս�րճի վրա:

Գերանները տեղափոխվ�մ են Կալիֆորնիա՝ Սան Լեանդրոյի մի
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փայտամշակման գործարան: Կարո՞ղ եք պատկերացնել բեռնատար

վագոնիկներ, երկաթ�ղագծեր � լոկոմոտիվներ պատրաստողներին և

նրանց, որ հաղորդակցման համակարգեր են կառ�ց�մ � տեղադր�մ այդ

երկաթ�ղային գծերի համար: Այդ լեգեոններն իմ նախնիներից են եղել:

Պատկերացրե՛ք Սան Լեանդրոյի փայտամշակման գործարանի

փայտանյ�թը: Մայր� ծառերի գերանները կտրատվ�մ են փոքր, մատիտի

երկար�թյան շերտերի՝ մեկ քառորդ դյ�յմ հաստ�թյամբ: Այն�հետև դրանք

չորացվ�մ են հատ�կ վառարան�մ և ներկվ�մ են` ինչպես կանայք են

այտերին կարմիր ներկ քս�մ: Մարդկանց հաճելի է, երբ ես գեղեցիկ տեսք եմ

�նեն�մ, ոչ թե գ�նատ: Փայտի շերտերն այն�հետև պատվ�մ են վաքսով և

կրկին չորացվ�մ են: Որքա՜ն ջանք � եռանդ է ներդրվել ներկի �

վառարանների պատրաստման, ջերմ�թյան, հոսանքի � լ�յսի, պարանների,

շարժիչների � փայտամշակման գործարանի համար անհրաժեշտ մյ�ս բոլոր

բաների մատակարարման համար: Զարմանո՞ւմ եք, որ փայտի տաշեղներն

ավլող մեքենաները ն�յնպես իմ նախնիների շարքեր�մ էին: Այո՛, ինչպես

նաև այն տղամարդիկ, որոնք բետոնապատ�մ էին փայտամշակման

գործարանին էլեկտրական հոսանք մատակարարող «Խաղաղօվկիանոսյան

գազի և հոսանքի մատակարարման» ընկեր�թյան հիդրոէլեկտրակայանի

ամբարտակը:

Պետք չէ անտեսել նաև մոտ � հեռավոր նախնիներին, որոնք

մասնակց�մ են ողջ երկրով մեկ վաթս�ն վագոն շերտաձողի փոխադրմանը:

Մատիտի պատրաստման գործարան�մ (որի 4 միլիոն դոլար

արժող�թյամբ շին�թյ�ններն � սարքավոր�մները իմ խնայող � տնտեսող

ծնողների կ�տակած կապիտալն են) յ�րաքանչյ�ր փայտաձողի վրա բարդ

հաստոցով արվ�մ է �թ ակոսիկ, այն�հետև մեկ այլ մեքենայով յ�րաքաչյ�ր

երկրորդ փայտիկի վրա գրաֆիտ է տեղադրվ�մ, քսվ�մ է սոսնձի շերտ, և

վերևից դրվ�մ է մեկ այլ փայտիկ. ստացվ�մ է այսպես ասած «գրաֆիտային

սենդվիչ»: Այս փայտի մեջ պարփակված «գրաֆիտային սենդվիչից» էլ

մեխանիկորեն տաշվ�մ ենք ես � իմ յոթ եղբայրները:

Իմ գրաֆիտե ձողն ինքը բարդ բան է: Գրաֆիտը արդյ�նահան�մ են
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Ցեյլոն�մ: Պատկերացրե՛ք հանքափորներին և այն մարդկանց, որ

պատրաստ�մ են նրանց գործիքները, պատկերացրե՛ք գրաֆիտն առաքել�

համար օգտագործվող թղթե պարկերը և պարկերը կապել� պարանները

պատրաստողներին, այդ պարկերը նավի վրա բեռնողներին և նավերը

կառ�ցողներին: Անգամ փարոսի հսկիչներն � նավատարներն են օգնել իմ

աշխարհ գալ�ն:

Հետո գրաֆիտը խառն�մ են Միսիսիպիից բերված կավի հետ, որ�մ

մաքրման ընթացք�մ օգտագործվ�մ է ամոնիակի հիդրօքսիդ: Այն�հետև

ավելացն�մ են խոնավացնող նյ�թեր, օրինակ, ս�լֆոնացված ճարպ, որն

ստացվ�մ է կենդանական ճարպի և ծծմբաթթվի քիմիական ռեակցիայից:

Բազմաթիվ մեքենաներով մշակ�մ անցնել�ց հետո այդ խառն�րդը

վերջապես ստան�մ է մսաղացից դ�րս եկած խճողակի անվերջ զոլերի նման

տեսք, կտրատվ�մ է, մի քանի ժամ չորացվ�մ և եփվ�մ մոտ 1000 աստիճան

ջերմաստիճան�մ: Գրաֆիտե ձողերի ամր�թյ�նը մեծացնել� և մակերեսը

հարթեցնել� համար դրանք մշակ�մ են Մեքսիկայից բերված կանդելիլայի

վաքսի, կոշտ պարաֆինի և հիդրոգենացված բնական ճարպերի տաք

խառն�րդով:

Մայր� փայտից պատրաստված իմ իրանը պատվ�մ է լաքի վեց

շերտով: Իսկ գիտե՞ք, թե որոնք են լաքի բաղադրիչները: Ո՞վ կմտածեր, որ

գերչակի հատիկներ աճեցնողները և գերչակի յ�ղ մշակողները կմասնակցեն

այդ գործընթացին: Բայց մասնակց�մ են: Անգամ լաքին գեղեցիկ դեղին գ�յն

հաղորդող գործընթացներ�մ անթիվ մարդկանց աշխատանքն է

օգտագործվ�մ:

Ապա նայե՛ք պիտակին: Դա թաղանթ է, որը ձևավորվ�մ է մր�րի և

խեժի խառն�րդը ջերմային մշակման ենթարկել�ց: Ինչպե՞ս են

պատրաստ�մ խեժը, և ասացեք խնդրեմ՝ ի՞նչ է մր�րը:

Իմ փոքրիկ մետաղական օղագոտին պատրաստված է ար�յրից:

Մտածե՛ք այն բոլոր մարդկանց մասին, որ արդյ�նահան�մ են ցինկը և

պղինձը և նրանց մասին, որ իրենց հմտ�թյ�ններով կարողան�մ են

բն�թյան այս բարիքներից ար�յրի փայլաթիթեղ պատրաստել: Իմ օղագոտ�



5

վրայի սև օղակները սև նիկելից են: Ի՞նչ է սև նիկելը և ինչպե՞ս է այն

կիրառվ�մ: Իսկ եթե սկսեմ ամբողջ�թյամբ բացատրել, թե ինչ� իմ

օղագոտ� մեջտեղ�մ սև նիկել չկա, մի քանի էջ կպահանջվի դրա համար:

Իսկ այժմ իմ փառքի պսակի մասին, որը կենցաղ�մ անփ�թորեն

«ռետին» են անվան�մ՝ այն մասը, որը մարդ�ն անհրաժեշտ է՝ իմ օգն�թյամբ

իր արած սխալները ջնջել� համար: Ջնջող նյ�թը կոչվ�մ է «ֆակտիս»: Դա

կա�չ�կանման նյ�թ է, որն ստացվ�մ է հոլանդական Օստ Ինդիայից

բերված կանճրակի սերմերի յ�ղի և ծծմբի քլորիդի ռեկացիայից: Իսկ

կա�չ�կը, հակառակ ընդ�նված կարծիքին, ընդամենը որպես կապակցող

նյ�թ է ծառայ�մ: Ինչպես նաև ավելացվ�մ են բազմաթիվ նյ�թեր

վ�լկանիզացման և ռեակցիայի արագացման համար: Պեմզան բերվ�մ է

Իտալիայից, իսկ ռետինի գ�նանյ�թը կադմի�մի ս�լֆիդն է:

Ոչ ոք չգիտի

Որևէ մեկը ցանկան�՞մ է առարկել մինչ այս արված իմ այն պնդմանը,

որ երկրագնդի վրա ապրող ոչ մեկը չգիտի, թե ինչպես են ինձ պատրաստ�մ:

Իրական�մ միլիոնավոր մարդիկ են մասնակցել իմ ստեղծմանը, բայց

նրանցից ոչ ոք մյ�սներից ավելի տեղյակ չէ: Այժմ կարող եք ասել, որ ես շատ

եմ խորան�մ՝ կապելով հեռավոր Բրազիլիայի ս�րճի հատիկները

հավաքողին � մեկ այլ վայր�մ սն�նդ աճեցնողներին իմ ստեղծման հետ.

գ�ցե ասեք՝ ծայրահեղ մոտեց�մ է:

Բայց ես կպնդեմ իմ տեսակետը: Այդ միլիոնավոր մարդկանց մեջ չկա

մեկը, այդ թվ�մ նաև՝ մատիտ արտադրող ընկեր�թյան նախագահը, որ իմ

ստեղծմանը կնպաստեին ավելի, քան իրենց փոքրիկ � աննշան գիտելիքը

ներդնելով: Տեխնոլոգիայի տեսանկյ�նից Ցեյլոնի գրաֆիտի հանքափորի և

Օրեգոնի փայտահատի միջև միակ տարբեր�թյ�նը նո�-հա�ի տեսակն է:

Ոչինչ չի ստացվի առանց հանքափորի կամ փայտահատի, ինչպես նաև

առանց գործարան�մ աշխատող քիմիկոսի կամ նավթի հանքատեղ�մ

աշխատող բանվորի. չէ՞ որ պարաֆինը նավթից ստացվող ածանցյալ
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ապրանք է: Ահա մի ապշեցնող փաստ. նավթի հանքատեղի աշխատողը,

քիմիկոսը կամ գրաֆիտի � կավի հանքափորը, նավեր, գնացքներ կամ

բեռնատարեր արտադրողները և նրանց վարորդները, իմ մետաղական

օղակի ակոսիկներն անող մեքենան աշխատեցնողը և մատիտ արտադրող

ընկեր�թյան նախագահը իրենց գործն են ան�մ ոչ նրա համար, որ ես նրանց

պետք եմ: Նրանցից յ�րաքանչյ�րը հավանաբար իմ կարիքն �նի շատ ավելի

քիչ, քան առաջին դասարանի երեխան: Ի դեպ, այս բազմաթիվ մարդկանց

մեջ կան ոմանք, որ երբևէ մատիտ չեն տեսել և չգիտեն էլ ինչպես օգտագործել

մատիտը: Նրանց աշխատանքի շարժառիթը ես չեմ, այլ բան է: Հավանաբար

այդ շարժառիթն այսպիսի մի բան է. այդ միլիոնավոր մարդկանցից

յ�րաքանչյ�րը տեսն�մ է, որ իր փոքրիկ հմտ�թյ�նը կարող է փոխանակել

իրեն անհրաժեշտ ապրանքներով � ծառայ�թյ�ններով: Ես կարող եմ լինել

կամ չլինել այդ ապրանքների թվ�մ:

Չկա գաղափարական կազմակերպիչ

Եվս մեկ առավել ապշեց�ցիչ փաստ. չկա գաղափարական

կազմակերպիչ՝ մեկը, որ թելադր�մ կամ ստիպողաբար �ղղորդ�մ է ինձ

ստեղծող այս բազմաթիվ գործող�թյ�նները: Այդպիսի մարդ� հետք անգամ

հնարավոր չէ գտնել: Փոխարենը տեսն�մ ենք «անտեսանելի ձեռքի»

աշխատանքը: Սա է այն հանել�կը, որի մասին խոս�մ էի սկզբ�մ:

Աս�մ են, որ «միայն Աստված կարող է ծառ ստեղծել»: Ինչո՞ւ ենք

այդպես մտած�մ: Պատճառն այն չէ՞, որ հասկան�մ ենք, որ ինքներս չենք

կարող ստեղծել: Եվ իրոք, կարո՞ղ ենք արդյոք գոնե նկարագրել ծառը: Չենք

կարող. թերևս՝ միայն մակերեսորեն: Կարող ենք ասել, օրինակ, որ ծառը

որոշակի մոլեկ�լային համակց�թյ�ն է: Սակայն կա՞ մարդկանց մեջ մեկը, որ

գոնե կարողանար գրանցել, էլ չասած՝ �ղղորդել ծառի կյանքի տևող�թյան

ընթացք�մ տեղի �նեցող մոլեկ�լների շար�նակական փոփոխ�թյ�նները:

Այդպիսի վարպետ�թյ�ն անհնա՛ր է պատկերացնելը:

Ես՝ Մատիտս, ներկայացն�մ եմ հրաշքների մի բարդ համակց�թյ�ն.
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ծառ, ցինկ, պղինձ, գրաֆիտ և այդպես շար�նակ: Բայց բն�թյան մեջ

հանդիպող այդ հրաշքներին ավելան�մ է էլ ավելի արտասովոր մի հրաշք՝

մարդկանց ստեղծարար էներգիաների ձևավոր�մը. ի պատասխան

մարդկանց կարիքների և ցանկ�թյ�նների՝ բնական և ինքնաբերական

կերպով ձևավորվ�մ են միլիոնավոր փոքրիկ հմտ�թյ�ններ, ընդ որ�մ՝

առանց մարդ� կողմից կառավարվել�: Քանի որ միայն Աստված կարող է

ծառ ստեղծել, �րեմն ես պնդ�մ եմ, որ միայն Աստված կարող էր ստեղծել

ինձ: Մարդը չի կարող կառավարել այդ միլիոնավոր հմտ�թյ�նները,

որպեսզի ստեղծի ինձ, ինչպես և չի կարող համակցել մոլեկ�լները ծառ

ստեղծել� համար:

Ահա, թե ինչ ի նկատի �նեի՝ գրելով, որ «եթե կարողանաք տեսնել այն

հրաշագործ�թյ�նը, որ թաքնված է իմ ներս�մ, կկարողանաք մարդկ�թյանն

օգնել փրկել այն ազատ�թյ�նը, որը նա այդքան ցավալիորեն կորցն�մ է»:

Եթե մարդն իմանա, որ այս հմտ�թյ�ններն, ի պատասխան մարդկանց

կարիքների � պահանջների, բնականոն, ավելի ճիշտ՝ ավտոմատ կերպով

փոխակերպվել� են ստեղծագործ � արտադրողական

համագործակց�թյան, ընդ որ�մ՝ առանց պետական կամ որևէ այլ

պարտադրող «ձեռքի» ազդեց�թյան, ապա կ�նենա ազատ�թյան

ամենակարևոր բաղադրիչը՝ հավատ առ ազատ մարդը: Ազատ�թյ�նն

առանց այս հավատի անհնար է:

Երբ կառավար�թյ�նն սկս�մ է մենաշնորհային ձևով որևէ

ստեղծագործ գործ�նե�թյ�ն իրականացնել, օրինակ՝ փոստի առաք�մը,

շատերը մտած�մ են, թե մարդը չէր կարողանա ինքն�ր�յն իրականացնել

փոստի արդյ�նավետ առաք�մը: Պատճառը հետևյալն է. յ�րաքանչյ�ր ոք

ընդ�ն�մ է, որ չգիտի, թե ինչպես է պետք կազմակերպել նամակների

առաք�մը սկզբից մինչև վերջ: Նաև ընդ�ն�մ է, որ մյ�սները ն�յնպես չեն

կարող ինքն�ր�յն անել դա: Այս ենթադր�թյ�նները ճիշտ են: Ոչ մի անհատ

չ�նի բավարար փորձ և ներ�ժ, որպեսզի իրականացնի ամբողջ երկրի

փոստի առաք�մը, ինչպես չ�նի բավարար փորձ և ներ�ժ՝ ինքն�ր�յն

մատիտ պատրաստել� համար: Եվ արդյ�նք�մ, եթե չ�նենանք հավատ առ
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ազատ մարդը, եթե չիմանանք, որ բնականորեն և հրաշքով կձևավորվեն �

կհամագործակցեն միլիոնավոր փոքրիկ հմտ�թյ�ններ՝ ի պատասխան մեր

կարիքների, չենք կարող չգալ այն սխալ եզրահանգմանը, որ փոստը

հնարավոր է առաքել միայն պետական «կառավարման» միջոցով:

Բազմահազար վկայ�թյ�ններ

Եթե ես՝ Մատիտս, լինեի միակ վկայ�թյ�նն այն բանի, թե ինչի են

�նակ տղամարդիկ և կանայք, երբ ազատ կամքով գործել�

հնարավոր�թյ�ն �նեն, թերահավատները ճիշտ կլինեին: Սակայն կան

բազմաթիվ ապաց�յցներ, որոնք բոլորն էլ անառարկելի են: Փոստի

առաք�մը չափազանց պարզ բան է, եթե համեմատենք, օրինակ,

ավտոմեքենայի, հաշվիչ մեքենայի, հացահատիկի հավաքման կոմբայնի,

ալրաղաց մեքենայի կամ տասնյակ հազարավոր այլ բաների արտադր�թյան

հետ: Առաքո՞ւմ: Ինչպե՞ս է պատահ�մ, որ երբ մարդկանց տրվել է գործել�

ազատ�թյ�ն, նրանք վայրկյանից էլ արագ կարողան�մ են մարդ� ձայները

տարածել աշխարհով մեկ, ցանկացած իրադարձ�թյ�ն շարժական

պատկերներով անմիջապես հասցն�մ են մարդկանց տները, ամենաշատը

չորս ժամ�մ Սիեթլից Բալթիմոր 150 �ղևոր են տեղափոխ�մ, Տեխասից գազը

հասցն�մ են Նյ� Յորք�մ գտնվող էլեկտրասալերին կամ վառարաններին՝

անհավատալիորեն ցածր գներով և առանց ս�բսիդավորման, նավթի

յ�րաքանչյ�ր չորս ֆ�նտը Պարսից ծոցից հասցն�մ են մեր Արևելյան

ափամերձ շրջանները (իսկ դա շ�րջերկրյա ճանապարհորդ�թյան գրեթե

կեսն է)՝ ավելի քիչ գ�մարով, քան պետ�թյ�նը գանձ�մ է՝ մոտ 28 գրամանոց

նամակը փողոցի մյ�ս կողմն առաքել� համար:

Ահա, թե ինչ դաս պետք է քաղել սրանից. ազատ�թյո՛ւն տվեք բոլոր

ստեղծարար �ժերին: Պարզապես օգնե՛ք հասարակ�թյանն այս

գաղափարին ներդաշնակ գործել: Թո՛ւյլ տվեք, որ հասարակ�թյան

իրավական ապարատը հնարավորինս հեռացնի բոլոր խոչընդոտները: Թո՛ւյլ

տվեք, որ այս ստեղծարար ներ�ժն ազատ հոսի: Հավատացե՛ք, որ ազատ
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մարդիկ կարձագանքեն անտեսանելի ձեռքին: Այս հավատը կտա՛ իր

պտ�ղները: Ես՝ Մատիտս, թեև արտաքինից այդքան պարզ � հասարակ եմ

թվ�մ, իմ ստեղծման հրաշքի պատմ�թյ�նը որպես ապաց�յց եմ բեր�մ այն

բանի, որ սա իրական հավատք է՝ այնքան իրական, որքան արևն է, անձրևը,

մայր� ծառը և երկրագ�նդը:

Ամփոփիչ հարց. ինչպե՞ս է համագործակցային ցանցը էապես

նպաստ�մ երկրի արտադրական ներ�ժի ընդլայնմանը և հիմք ստեղծ�մ

մեր ժամանակակից կենսամակարդակի համար:

Այս նյ�թը տրամադրել է Տնտեսագիտական կրթ�թյան հիմնադրամը` "Creative Commons Attribution 4.0"

միջազգային լիցենզիայի հիման վրա:

https://fee.org/

