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Мен, калем жана үй-бүлөмдүн
санжырасы

Окурманга суроо: Макаланы окуп жатып, кантип базар миллиондогон кишилерди
бири-бири менен кызматташууга шыктандырчу жана багыт берчү түйүндү
калыптандыраарын түшүндүрүңүз.

Мен – графит калеммин, окуй жана жаза алган бардык улан-кыздарга
жана эрезеге жеткендерге таанымал кадимки жыгач калеммин.

Жазуу - менин жумушум жана жактырган ишим, колумдан ошол эле келет.
Мага санжыра жазуунун эмне кереги бар деп ойлошуңуз мүмкүн.

Чынында, менин окуям кызыктуу. Андан тышкары, мен дарак же батып бара
жаткан күн, жада калса жарк эткен чагылгандан ашкан табышмакмын. Бирок,
кейиштүүсү, мени колдонгондор мени баалашпайт, жөн жерден чыга калган,
тексиз бир нерседей ойлошот. Мындай текебер мамиле чыныгы кадырымды
карапайым баскычка түшүрөт. Бул - терең жаңылыштыкка жатат, андан улам
адамзат узакка чейин капсалаңга учурабай кала албайт. Анткени, ойчул Г.К.
Честертон байкагандай эле бар: "Бизди укмуштардын жоктугу эмес, укмуштай
кайдыгерлик жок кылат”.

Мен - калеммин. Кебетем жөнөкөй туюлганы менен суктанууңузга жана
таңданууңузга татыйм. Эми муну далилдеп көрөм. Чынында, мени түшүнө
алсаңыз, - жок, аны бирөөдөн сурануу ашыкча иш, - эгерде өзүм символ болгон
укмуш касиеттен кабардар болсоңуз, анда сиз адамзат бактысыз түрдө айрылып
бараткан эркиндикти сактап калууга көмөк кыла аласыз. Менин таалим үчүн
мыкты сабагым бар. Бул сабакты унаа, учак же идиш жууган жабдыкка караганда
жакшыраак өтө алам. Себеби мен жөнөкөй көрүнөм.

Жөнөкөй? Ага карабастан, дүйнө жүзүндө бир дагы киши менин кантип
жасалаарымды билбейт. Укмуш угулуп жатат ээ, чынбы? Өзгөчө жыл сайын
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АКШда бир же бир жарым миллиард калем өндүрүлүп жатканын эске алсаңыз,
ушундай сезилет.

Мени колго алып, карап чыгыңыз. Эмнени көрүп турасыз? Көзгө көп деле
нерсе көрүнбөйт - бир аз жыгач, лак, соода белгиси, графит, бир аз темир жана
четинде өчүргүч.

Aта-бабаларым - сансыз көп
Үй-бүлөлүк санжыраңызды узакка жеткирип баяндай албайсыз го, анын

сыңарындай, мен да ата-тегимди толук атап жана баяндап бере албайм. Бирок
мен алардын айрымдарын жетишерлик тааныштырып, тегимдин асылдыгы жана
татаалдыгы жаатында сизди таң калтыргым келет.

Менин үй-бүлөлүк санжыра дарагым, иш жүзүндө, Түндүк Калифорния
менен Орегондо өскөн түз булалуу кедр дарагынан башталат. Эми арааларды,
жүк унааларын, арканды жана кедрди кыйып, жыгачты темир жолго жеткирүү
үчүн зарыл болгон сансыз башка жабдууларды элестетиңиз. Бул өндүрүшкө
камтылган бардык кишилерди жана зарыл болгон сансыз жөндөмдөрдү: темир
кенин казуу, болот эритүү, андан араа, балта жана кыймылдаткыч жасап чыгуу;
кендир буласын өстүрүү жана андан оор жана бекем аркан эшүүнүн татаал
баскычтарынан толук өтүү; жатак жана ашканасы бар токойчулардын үйү,
ашпозчулук жана бардык азык түрлөрүн өстүрүү жаатын элестетиңиз. Жада
калса, токойчулар чай ичкен ар бир чыныны өндүрүүгө миңдеген белгисиз
кишилер катышкан да!

Кыйылган карагайлар Калифорния штатынын Сан-Леандро шаарындагы
жыгач ишканасына ташылат. Эми темир жолдогу жалпак арабаларды,
рельстерди, поюз кыймылдаткычтарын жасаган, байланыш системасын түзүп,
орноткон кишилерди деле жөн гана кошумча элестете аласызбы? Бул легион -
менин ата-тегимдин бир бөлүгү.

Сан-Леандро шаарындагы жыгач устаканасын эске алыңыз. Кедр
карагайлары мында чакан калемдей узундукта, алты миллиметрдей жоондукта
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кыркылат. Бул жыгач атайын меште кургатылат жана, аялдар эмне үчүн
боёнушса, ошондой жүйөө менен боёлот. Эл менин кумсарган түстөгүмдөн көрө,
кооз көрүнүшүмдү жактырат. Жыгач чыбыкчалар момдолуп, кайрадан меште
кургатылат. Устаканага зарыл боёк жана кургатуу мешин жасоого, жылуулук,
жарык, отун-кубатты камсыздоого, кур, кыймылдаткыч жана башка
шаймандарды өндүрүүгө канчалык көп чеберчилик керектелди? Ата-тегиме
устаканадагы шыпыргы аспаптар дагы киреби? Баса, ишкананы электр кубаты
менен жабдыган Pacific Gas & Electric Company компаниясынын ГЭСи үчүн бетон
суу сактагычты курган кишилер дагы санжырама кошулат!

Жыгач жүктөлгөн 60 вагонду өлкөнүн булуң-бурчуна ташып барган
мындагы жана алыстагы ата-тегимди да көңүлдөн чыгарып албаңыз.

Калем ишканасына келсек, ал - 4 миллион доллардык техника менен
имарат. Бул капиталдын баарын сарамжал ата-энем топтогон. Бул жерде татаал
жабдыктар ар бир чыбыкчаны 8 бөлүккө оюп жасайт, андан соң дагы бир жабдуу
ар бир бөлүккө графит киргизет, чаптайт жана үстүнө башкасын коюп
бириктирет. Ошентип, ортосуна графит салынган узун түтүк токоч жасалат. Өзүм
да 7 бир тууганым менен биргеликте ошол "жыгач жамынган" токоч сымал
жонулганбыз.

Мендеги "коргошун", чынында, коргошунсуз, татаал зат. Ал - Цейлондо
казылып алынган графит. Эми бул графит кенчилерди, алардын абдан көп
аспаптарын жасагандарды, графит ташый турган кагаз капты өндүргөндөрдү,
бул капты байлаган арканды эшкендерди, капты кемеге жүктөгөндөрдү, анан
ушул кемени жасагандарды деле эске алыңыз. Ал түгүл менин төрөлүшүмө
жээктеги деңиз шамдарын жакчулар менен порт багыттоочуларынын да салымы
бар.

Графитке Миссисипи өрөөнүнүн чопосу жуурулат да, аны тазалоодо
аммоний суутек кычкылы колдонулат. Андан кийин нымдоо үчүн сүлфонат
ичмайы - жаныбардын майы күкүрт кислотасы менен химиялык аралашкандагы
зат - колдонулат. Көп сандаган машина аркылуу иштетилген соң, бул аралашма
акыры чучук чыгарчу аспаптан чексиз сыгыла берчү эттей көрүнөт: аны өлчөп
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кесип, кургатып, Цельсий өлчөмү боюнча 1 010 градуста бышырышат. Графитти
бекемдеп жана жылмакай кылуу үчүн Мексикада өндүрүлгөн канделил мому,
парафин мому жана нымдалган табигый май ширелишкен ысык кошулма
колдонулат.

Кедр тулкум лак менен 6 кат кылынып капталат. Лактын курамына кандай
заттар кирээрин билесизби? Аны жасоого кастор буурчактарын өстүргөндөр
менен кастор майын өндүргөндөр да катышат деп ким билиптир? Алар да бар.
Айталы, лактын көптөр жактырган татынакай сары түсүн чыгаруу жүрүмү үчүн
сан жеткис кишинин чеберчилиги колдонулган экен!

Эми эн белги жаатын байкайлы. Бул эн белги - чайыр менен көө
аралаштырылган эритмени ысытып басып даярдалчу катмар. Чайыр кантип
жасалат жана, айтсаңыз, көө деген эмне?

Металл таажычам - сары жез - цинк менен жездин эритиндиси. Цинк жана
жез кендерин казган кенчилерди, анан бул жаратылыш байлыктарынан
жалтырак сары жез тактачаларын өндүргөн устаттарды эске алыңыз. Төбөсү
ачык таажычамдагы кара шакекче - кара түстөгү никел. Кара никел деген эмне
жана ал кантип колдонулат? Төбөсү ачык таажычамдын белинде эмнеге кара
никел жоктугун толук баяндоого көп сандаган барак коромок.

Андан соң, кишилер мени менен жазып жатып ката кетиргенде улам
колдонгон, таажыга конгон жана "өчүргүч" деп аталган чоң сыймыгым бар
эмеспи. Андагы "фактис" деп аталган зат каталарды өчүрүп берет. Бул каучук
сымал өнүм Нидерланддардын Чыгыш Индиясынан, б. а. Индонезиядан,
алынган рапс майын күкүрт хлоридине кошкондо жасалат. Көптөр ойлогондун
тескерисинче, каучук - нерселерди бириктирип туруу үчүн гана колдонулат.
Андан кийин дагы көптөгөн күкүрт менен иштетчү жана тездетчү химиялык
заттар бар. Сүргүчташ Италиядан алынып келет; ал эми өчүргүчкө түс берчү зат
- кадмий сүлфиди болуп саналат.

Эч ким билбейт
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Эми Жер жүзүндө менин кантип жасалганымды толук билген эч ким жок
деген жогорудагы сөзүмө шек кылчу кимдир-бирөө барбы?

Чынында, менин жасалышыма миллиондогон кишилер салым кошту,
алардын ар кими анча-мынча киши билчү нерсени билгенден башка көп деле
билбейт. Эми Сиз Бразилияда кофе түшүмүн жыйгандар менен башка
жерлердеги азык-түлүк өндүргөндөрдүн дагы менин жаралышыма салымы бар
дегеним аша чапкандык, бул - чектен чыккандык, деп айта аласыз. Бирок мен өз
сөзүмдөн кайтпайм. Ушул миллиондогон кишилердин арасында эч бир киши,
жада калса өндүрүштүк саамалыктын сырынын кыпындай гана бөлүгүнөн
кабардар болгон калем ишканасынын президенти дагы, баары-жокту биле
бербейт. Технология сааамалыгы жагын алсак, Цейлондо графит казчу кенчи
менен Орегондогу токой кыюучунун жалгыз айырмасы - ноу-хаунун башка түрүн
колдонуусу. Кенчи да, токой кыюучу да, ишканадагы химик адис же мунайзат
кениндеги жумушчу сыяктуу эле, назардан сырткары калтырыла албайт, анткени
парафин мунайзат өндүрүүдөгү кошумча өнүм болуп саналат эмеспи.

Сиздерге укмуштуудай сезилген факт ушул: эч бир мунай кениндеги
жумушчу, химик адис, графит же чопо казган кенчи, эч бир кеме, поюз, жүк
автоунаа жасоочулар дагы, жада калса, металл таажымды жасачу жабдууну
иштеткен жумушчу же калем компаниясынын президенти дагы, өз иш-аракетин
мени жаратууну каалагандыктан жүзөгө ашырып отурган жок. Алардын ар бири
мени, балким, биринчи класстын окуучусуна салыштырмалуу азыраак көксөйт.
Кызыгы, ошол көп сандагы калайыктын ичинде өмүрү калем көрбөгөндөр же аны
кантип колдонууну билбегендер бар. Алар менин жаралуумдан башкага
шыктанышат. Балким, алар мындайга шыктанат: бул жүрүмгө аралашкан
миллиондогон кишилердин ар бири өзүнүн кыпындай саамалыгын өзү муктаж
болгон же көксөгөн товарга же кызматка алмашкысы келет. Бул зарыл
нерселердин арасында мен болушум же болбой калышым деле ажеп эмес.

Эч кандай башчысы жок
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Буга чейин мен дал ушул сыр жөнүндө айтып жаткам жасап чыгууга
сансыз аракеттер жасалганы менен, аны уюштурган же багыт берген башчы жок.
Андай кишинин изи да табылбайт. Анын ордуна биз көрүнбөс колдун ишин
байкайбыз. Буга чейин мен дал ушул сыр жөнүндө айтып жаткам.

"Даракты Кудай гана жасай алат" деген накыл сөз айтылып келген. Эмне
үчүн биз бул сөзгө кошулабыз? Себеби өзүбүз дарак жасай албагандыктанбы?
Деги бизде даракты сыпаттоо жөндөмүбүз барбы? Үстүртөн гана сүрөттөбөсөк,
толук кандуу сүрөттөй албайбыз. Мисалы, биз молекулалардын жыйындысын
дарак деп атайбыз. Бирок дарактын жашоосунда орун алган молекулалардын
тынымсыз өзгөрүшүн багыттоону мындай коёлу, жөн гана өз байкоосун каттап
кала алчу киши барбы? Мындай жетишкендик азырынча ойго дагы келбейт!

Мен - калеммин жана мен дарак, цинк, жез, графит жана башка
кереметтердин татаал ширендисимин. Бирок табияттын бул кереметтерине
андан дагы сырдуу керемет - чыгармачыл кишилердин кубатынын ширендиси
кошулду: эч кандай жетекчи багыт бербеген кырдаалда, кардарлардын суроо-
талабына жана каалоосуна жооп табуу үчүн миллиондогон адистер өздөрүнүн
жаңы чакан саамалыктарын (ноу-хаусун) ширелтишти! Даракты бир гана Кудай
жарата алса, анда мени дагы Кудай жаратты деп баса белгилейм. Эч ким,
даракты жаратуу үчүн молекулаларды бириктире албагандай эле, ушул
миллиондогон саамалыкчыл адистерге багыт берип, мени жасата албайт.

Буга чейинки сөзүмдүн маңызы ушул: "эгерде менден өзүм символу
болгон ажайыптыкты көрө алсаңыз, анда сиз адамзат бактысыз түрдө өз колунан
чыгара баштаган эркиндикти сактап калууга көмөк кыла аласыз". Анткени, эгерде
кайсы бир киши бул адистик саамалыктар адамзаттын муктаждыктары менен
суроо-талаптарын канааттандыруу үчүн табигый түрдө, - ооба, автоматтык
түрдө, - өздөрүн чыгармачыл жана өндүрүмдүү калыптарга салып коёорунан,
демек, эч кандай өкмөттүк же башка мажбурлагыч жетекчилик жок шартта эле
өздөрүн өздөрү жайгараарынан кабардар болчу болсо, анда ушул киши эркиндик
үчүн өзөккү мааниси бар касиетке – эркин кишилерге карата ишенимге ээ болот.
Мындай ишенимсиз эркиндиктин камсыздалышы эч мүмкүн эмес.
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Качан гана өкмөт чыгармачыл ишмердикке монополия орнотчу болсо,
мисалы, каттарды жеткирүүнү колго алса, анда көпчүлүк кишилер эркин иш-
аракет кылган кишилер каттарды мындай натыйжалуу жеткире алмак эмес деген
ойго муюп калышмакчы. Анын жүйөөсү мындай: ар бир киши кат жеткирүүгө
талап кылынчу бардык иштерди ийне жибине чейин билбестигин мойнуна алат.
Ошондой эле, ал бул ишти башка эч ким аткара албайт деп карайт. Булар -
туура жоромолдор. Калем өндүрүүгө кандай саамалыктар керектигин эч бир
киши билбегендей эле, мамлекеттик деңгээлде кат жеткирүүнүн саамалыктары
жаатында да эч бир киши жетиштүү билбейт. Эми, эркин кишилерге ишенимдин
жоктугунун шартында, - бул муктаждыкты канааттандыруу үчүн миллиондогон
кенедей саамалыктар табигый түрдө жана ажайып жол менен бир нерсе түзүп
жана өз ара кызматташып жатышкандыгы тууралуу кабарсыздыктын айынан, -
алиги кишиде каттарды өкмөттүн "көсөмдүгү" аркылуу гана жеткирүүгө болот
деген жаңылыш тыянакты колдоодон башка чара жок.

Далилдердин молчулугу
Эгерде мен, калем, эркектер менен аялдар аракеттенүү эркиндигине

жетчү болсо, эмнени жүзөгө ашыра алаарына жеке өзүм гана далил сунуштап
жаткан болсом, анда, албетте, эркиндикке чала ишенгендердики адилет болмок.
Бирок, мында далилдер - өтө мол; алардын бардыгы - биз тууралуу жана ар
жерде жайнап турушат. Кат жеткирүү иши, мисалы, автоунааны, эсептегич
аспапты, эгин комбайнын, тегирмен жабдуусун же башка да миңдеген өнүмдөрдү
өндүрүүгө салыштырганда, албетте, өтө жөнөкөй өндүрүш түрүнө жатат.
Жеткирүү? Эмне үчүн кишилер иш-аракет үчүн эркин калтырылган бул тармакта,
алар бир секунддан да аз көз ирмемде кишинин үнүн бүт дүйнөгө жеткиришет;
алар окуяны видеого тартып, ар бир кишинин үйүнө чейин түз ободо жеткирүүдө;
алар 150 жүргүнчүнү Сиэтлден Балтиморго төрт саатка жетпеген убакытта
жеткирүүдө; алар газды Техастан Нью-Йорктогу тургундун мешине абдан төмөн
баада жана эч кандай субсидиясыз жеткирүүдө; алар эки литр мунайды Перс
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булуңунан АКШнын чыгыш жээктерине, башкача айтканда, өкмөт эң жеңил катты
көчөнүн өйүзүнөн бүйүзүнө жеткирүү үчүн алган акыдан аз акчага дүйнөнүн
жарымын кезип жеткирип берүүдө!

Менин берчү сабагым ушул: бардык жаратмандык кубатты эркин бойдон
калтырыңыз. Коомду ушул сабакка шайкеш аракет кылгыдай гана уюштуруңуз.
Коомдун укуктук системасына бардык бөгөттөрдү жоюсуна мүмкүндүк бериңиз.
Ушул жаратман саамалыктардын ээн-эркин жайылуусуна жол ачыңыз. Эркин
аялдар менен эркектер ушул көрүнбөс колго жооп кылаарына ишеним артыңыз.
Бул ишеним тастыкталат. Мен - калеммин; жөнөкөй сезилгеним менен, өз
жаралышымдагы кереметти тажрыйбадан өнгөн ишенимдин далили катары
сунуштайм; ал - күн, жамгыр, кедр дарагы жана сонун жер сыяктуу эле нагыз
далил.

Жыйынтыктоочу суроо: Кызматташуу тармагы өлкөнүн өндүрүштүк
кубаттуулугун кантип жогорулатат жана, натыйжада, заманбап жашообуздун
деңгээлинин пайдубалын кантип түптөйт?

Бул материал «Creative Commons Attribution 4.0» эл аралык лицензиясынын негизинде Экономикалык
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