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Unë, lapsi, pema e familjes sime

Çështje për t‘u menduar: Ndërkohë që po lexoni këtë dokument, shpjegoni se si tregjet mund

të formojnë një rrjet që inkurajon dhe drejton miliona njerëz për të bashkëpunuar me njëri-

tjetrin.

Unë jam një laps prej plumbi - ai lapsi i zakonshëm i drunjtë i njohur nga të gjithë

djemtë, vajzat dhe të rriturit që mund të lexojnë dhe shkruajnë.

Të shkruaj është profesioni dhe hobi im: kjo është gjithçka që bëj.

Ju mund të pyesni veten se përse duhet të shkruaj një gjenealogji. Atëherë, si fillim,

historia ime është interesante. Dhe së dyti, unë jam një mister - më shumë se ç’mund të jetë një

pemë, një muzg apo një rrufe. Por fatkeqësisht ata që më përdorin më marrin për të mirëqenë,

sikur të isha thjesht një incident apo diçka pa shkas. Ky gjykim i përciptë më ul në një nivel të

rëndomtë. Ky është një gabim i rëndë në të cilin njerëzimi nuk mund të qëndrojë shumë gjatë.

Lidhur me këtë, sipas dijetarit G. K. Chesterton: “Ne po humbasim jo për mungesë mrekullish,

por për mungesë të një dëshire për të parë mrekulli”.

Unë, lapsi, edhe pse dukem i thjeshtë, meritoj admirimin dhe nderimin tuaj, e këtë

pretendim timin do të përpiqem ta vërtetoj. Në fakt, nëse mund të më kuptoni - jo, po kërkoj

shumë nga ju - nëse mund të jeni të paktën të vetëdijshëm për mrekullinë që simbolizoj, ju

mund të më ndihmoni të ruaj lirinë të cilën njerëzimi kaq trishtueshëm po e humbet. Kam për

t’ju dhënë një mësim të çmuar. Dhe mund t’jua mësoj atë më mirë se një makinë, avion apo

pjatalarëse mekanike, sepse në dukje jam kaq i thjeshtë.

I thjeshtë? Prapëseprapë, asnjë person në faqen e dheut nuk di si të më prodhojë. Kjo

tingëllon fantastike, apo jo? Sidomos kur kuptojmë se në SHBA prodhohen rreth një miliardë e

gjysmë lapsa në vit.

Merrmë në dorë dhe shikomë mirë. Çfarë shikon? Asgjë të veçantë për të parë - thjesht

dru, llak, etiketë, pak metal plumbi dhe një gomë.

Nga Leonard E. Read
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Paraardhësit e shumtë
Ashtu sikundër edhe ju nuk mund ta gjurmoni dot pemën e familjes suaj shumë pas në

kohë edhe unë e kam të pamundur të emërtoj dhe shpjegoj të gjithë paraardhësit e mi. Por, për

t’ju impresionuar me pasurinë dhe kompleksitetin e prejardhjes sime do të doja t’ju tregoja për

një pjesë të mirë të tyre.

Pema e familjes sime fillon me atë që në fakt është një pemë, një kedër me trung të

drejtë që rritet në Kaliforninë e Veriut dhe Oregon. Tani mendoni për të gjithë sharrat,

kamionët, litarët dhe pajisjet e tjera të panumërta të përdorura në prerjen dhe transportin e

drurit të kedrit drejt hekurudhës. Mendoni për të gjithë ata njerëz dhe aftësi të panumërta që u

përdorën për këtë prodhim: nxjerrja e xeherorëve dhe prodhimi i çelikut dhe përpunimi i tyre

në sharra, sëpata, motorë; rritja e kërpit dhe kalimi i tij në të gjitha fazat për t‘u shndërruar në

litarë të rëndë dhe të fortë; fjetoret me shtretërit e tyre dhe korridoret e rrëmujshme dhe deri te

kuzhina dhe sigurimi i të gjitha ushqimeve. Ja pra, mijëra persona pa numërim kanë dhanë

kontributin e tyre në çdo filxhan kafeje që sharrëxhinjtë pinë!

Më pas lënda e drurit dërgohet në punishte në San Leandro, Kaliforni. A mund të

imagjinoni individë që prodhojnë vagonë, binarë dhe motorë trenash dhe që ndërtojnë e

instalojnë sisteme komunikimi në mënyrë rastësore? Këto hordhi janë disa nga paraardhësit e

mi.

Merrni në konsideratë fabrikën e përpunimit të drurit në San Leandro. Lënda drusore e

kedrit pritet në shufra të vegjël në gjatësinë e lapsit në një trashësi prej më pak se një e katërta

e inçit. Këto më pas thahen në furra dhe lyhen për të njëjtën arsye që gratë vendosin një

makijazh të kuq në faqe. Njerëzit duan që unë të dukem bukur dhe jo i zbehtë. Shufrat më pas

lyhen me dyllë dhe thahen përsëri në furrë. Sa aftësi janë dashur për lyerjen dhe tharjen, për

sigurimin e nxehtësisë, dritës dhe energjisë, rripave të motorit dhe motorëve dhe çdo gjë tjetër

e nevojshme në një fabrikë përpunimi? Po pastruesit në fabrikën e përpunimit që janë ndër

paraardhësit e mi? Po, këtu përfshijmë edhe ata që derdhën beton për digën e hidrocentralit të

kompanisë “Pacific Gas & Electric” e cila siguron energji elektrike për fabrikën e përpunimit!

Mos i harroni paraardhësit e afërm dhe të largët që kanë dhënë kontributin e tyre në

transportin e gjashtëdhjetë vagonëve të ngarkuar me shufra që udhëtojnë në mbarë kombin.

Në momentin që mbërrijnë në fabrikë - 4 000 000 $ në makineri dhe ndërtesa, gjithë
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kapitali i grumbulluar nga prindër kursimtarë të minierave - secilës shufër i bëhen tetë kanale

me anë të një makinerie komplekse, ku më pas një makineri tjetër shton plumb, ngjitësen dhe

vendos një rrip tjetër mbi të - në një farë mënyre, një “sanduiç” prej plumbi. Shtatë vëllezër

dhe unë jemi gdhendur mekanikisht nga ky “sanduiç prej druri”.

Vetë “plumbi” im - që nuk përmban aspak plumb - është kompleks. Grafiti është

nxjerrë nga minierat e Selonit. Vlerësojini këta minatorë dhe prodhuesit e shumë prej veglave

të tyre, prodhuesit e thasëve prej letre me të cilat transportohet grafiti, ata që bëjnë lidhëset e

thasëve, ata që i ngarkojnë dhe që prodhojnë anije. Edhe rojtarët e fanarëve gjatë procesit kanë

asistuar në lindjen time - po ashtu edhe lundruesit.

Grafiti përzihet me argjilë nga Misisipi në të cilën hidroksidi i amonit përdoret në

procesin e rafinimit. Më pas i shtohen agjentë zbutës si dhjami i sulfitit - yndyrë shtazore që

reagon kimikisht me acidin sulfurik. Pas kalimit nga një numër makinerish në tjetrën, nga

brumi përfundimisht dalin zgjatime të vazhdueshme ashtu si nga një makineri bluese salsiçesh

të prera në masë, që më pas thahen dhe piqen për disa orë në temperaturë prej 1000 gradë

celsius. Për ta përforcuar dhe zbutur, plumbi më pas trajtohet në një përzierje të nxehtë që

përfshin dyllë nga bima e qumështores në Meksikë, dyllë parafine dhe yndyra të natyrshme të

hidrogjenizuara.

Druri im i kedrit ka gjashtë shtresa me llak. A jeni në dijeni të përbërësve të llakut?

Kush do të mendonte se kultivuesit e bimës së ricinit dhe rafinuesit e vajit të ricinit do të ishin

pjesë përbërëse të tij? Ashtu është. Pse duhet që edhe procesi i përpunimit përmes të cilit

prodhohet llaku në një ngjyrë të bukur të verdhë, të përfshijë aftësitë e shumë personave që

mezi mund të numërohen?

Shikoni etiketën e ambalazhit. Ajo përbëhet nga një film i bërë duke aplikuar nxehtësi

në karbon të zi të përzierë me rrëshirë. Si prodhohet rrëshira dhe çfarë është karboni i zi?

Pjesa ime e vogël prej metali - kapuçi metalik - është prej bronzi. Mendoni për të gjitha

ata njerëz që nxjerrin zink dhe bakër dhe ata që zotërojnë aftësi për të bërë fletë të shndritshme

bronzi nga këto produkte të natyrshme. Ato unaza të zeza në kapuçin metalik janë prej nikeli të

zi. Çfarë është nikeli i zi dhe si aplikohet ai? Për të shpjeguar procesin e plotë se pse kapuçi

metalik nuk ka nikel të zi në të do të duheshin shumë faqe.

Më pas vjen madhështia kurorëzuese, e referuar në mënyrë jo elegante nga tregtarët si
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“tapa”, pjesa që përdorin njerëzit për të fshirë gabimet që bëjnë me mua. Një përbërës tjetër i

quajtur “gomë artificiale” është ajo që mundëson fshirjen. Është një produkt i ngjashëm me

gomën e prodhuar nga kundërveprimi i vajit të luleve të verdha nga Inditë Lindore Holandeze

me klorin e squfurit. Goma, ndryshe nga nocioni i zakonshëm, përdoret vetëm për qëllime

ngjitëse. Më pas, gjithashtu, përfshihet një numër i madh agjentësh vullkanizues dhe

përshpejtues. Shtufi vjen nga Italia; dhe pigmenti që i jep “tapës” ngjyrën që ka është prej

sulfidit të kadmiumit.

Askush nuk e di
A është ndonjë që dëshiron të sfidojë pohimin tim se askush në faqen e dheut nuk di si

të më prodhojë?

Në fakt, miliona njerëz kanë kontribuar sadopak në prodhimin tim dhe fare pak njerëz e

njohin njëri-tjetrin. Tani, ju mund të thoni se unë po e ekzagjeroj duke e lidhur mbledhësin e

kokrrave të kafesë diku në një zonë të largët të Brazilit dhe kultivuesit e fruta-perimeve me

krijimin tim; ky është një këndvështrim ekstrem. Unë i qëndroj besnik pohimit tim. Nuk ka

asnjë person të vetëm në të gjithë këto miliona, duke përfshirë dhe presidentin e kompanisë së

lapsave, i cili nuk kontribuon më shumë se një grimcë jashtëzakonisht të vogël njohurish

praktike. Nga pikëpamja e njohurive ose aftësive praktike ndryshimi i vetëm ndërmjet

minatorit të grafitit në Selon dhe sharrëxhiut në Oregon është në llojin e këtyre njohurive. As

minatori, as edhe sharrëxhiu nuk mund të bëjnë më shumë se kimisti në fabrikë ose punonjësi

në fushat e naftës - pa lëndën e parafinës që është nënprodukt i naftës.

Këtu përballemi me një fakt befasues: As punonjësi në fushën e naftës, as kimisti apo

minatori i grafitit apo i argjilës, as ai që punon ose prodhon anije, trena ose kamionë, as ai që

drejton makineri metalprerëse për të përpunuar copëzën time prej metali, as presidenti i

kompanisë nuk i kryen detyrat e tij sepse më duan. Të gjithë më duan më pak, mbase më pak

sesa një fëmijë në klasën e parë. Në fakt, janë disa në mesin e kësaj turme të madhe që nuk

kanë parë asnjëherë një laps e as nuk dinë si ta përdorin atë. Motivimi i tyre nuk gjendet tek

unë. Ndoshta ka të bëjë me: Secili nga këta milionë njerëz shikon se mund të shkëmbejë

njohuritë dhe aftësitë e tij të vogla praktike me mallra dhe shërbime për të cilat ka nevojë ose
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dëshiron. Unë jam ose ndoshta nuk jam një prej atyre artikujve.

Mungesa e një organizatori
Ekziston një fakt tjetër edhe më befasues: mungesa e një organizatori që urdhëron ose

drejton me forcë këto veprime të panumërta që më sjellin në ekzistencë. Nuk mund të gjendet

asnjë gjurmë e një personi të tillë. Në vend të kësaj, ne vërejmë dorën e padukshme në veprim.

Ky është misteri që iu referova pak më lart.

Thuhet se “Vetëm Perëndia mund të bëjë një pemë”. Përse jemi dakord me këtë? A nuk

është për shkak se për ne është e pamundur një gjë e tillë? Në fakt, a jemi në gjendje të

përshkruajmë një pemë? Nuk mundemi, përveçse në terma sipërfaqësorë. Për shembull, ne

mund të themi se një konfigurim i caktuar molekular shfaqet si një pemë. Por cila është ajo

mendje ndër njerëz që mund të regjistrojë, aq më pak drejtpërsëdrejti, ndryshimet e

vazhdueshme në molekula që ndodhin në jetëgjatësinë e një peme? Një arritje e tillë është

krejtësisht e paimagjinueshme!

Unë, lapsi, jam një kombinim kompleks i mrekullive: një pemë, zink, bakër, grafit e

kështu me radhë. Por këtyre mrekullive që shfaqen në natyrë, iu është shtuar edhe një tjetër më

e jashtëzakonshme, ajo e konfigurimit të energjive krijuese të njeriut - miliona njohuri dhe

aftësi të vogla praktike që konfigurohen natyrshëm dhe spontanisht si përgjigje ndaj nevojës

dhe dëshirës njerëzore dhe në mungesë të ndonjë gjenialiteti njerëzor! Meqenëse vetëm

Perëndia mund të krijojë një pemë, unë insistoj se vetëm Perëndia mund të më krijojë mua.

Njeriu nuk është i aftë të drejtojë këto miliona njohuri dhe aftësi praktike për të më sjellë në

ekzistencë, e as t’i bashkojë molekulat për të krijuar një pemë.

Këtë nënkuptoja kur shkruajta më parë se: “Nëse bëheni të vetëdijshëm për natyrën e

mrekullueshme që simbolizoj, ju mund të ofroni ndihmën tuaj në ruajtjen e lirisë, të cilën

fatkeqësisht njerëzimi po e humbet”. Sepse, nëse dikush është i vetëdijshëm se këto njohuri

dhe aftësi praktike në mënyrë të natyrshme dhe automatike do të organizohen vetë në modele

krijuese dhe produktive në përgjigje të domosdoshmërisë dhe kërkesës së njeriut - domethënë,

në mungesë të një drejtimi qeveritar ose ndonjë organizuesi qendror tjetër - atëherë njeriu

mund të zotërojë një element absolutisht thelbësor për lirinë: besimin në njeriun e lirë. Liria
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nuk është e mundur pa këtë besim.

Kur qeveria ka pasur një monopol të një aktiviteti krijues si për shembull, shërbimin

postar, shumë individë do të besonin se posta nuk mund të shpërndahet në mënyrë të

efektshme nga njeriu që vepron lirisht. Dhe kjo është arsyeja për këtë: Secili e pranon faktin se

nuk di si të veprojë në lidhje me dorëzimin e postës. Ai kupton gjithashtu se asnjë individ tjetër

s’mund ta bëjë këtë. Këto supozime janë të sakta. Asnjë individ nuk zotëron njohuri dhe aftësi

praktike të mjaftueshme për të kryer shërbimin e postës së një vendi dhe asnjë individ nuk

zotëron mjaftueshëm njohuri dhe aftësi praktike për të bërë një laps. Në mungesë të besimit te

njeriu i lirë - prej pavetëdijes se miliona njohuri dhe aftësi praktike të vogla do të duhej të

formoheshin në mënyrë të natyrshme dhe të mrekullueshme për të bashkëpunuar në mënyrë që

të plotësohej një nevojë si shpërndarja e postës - individi gabimisht do të arrijë në përfundimin

se shërbimi postar mund të kryhet vetëm nga një “organizator” i diktuar nga qeveria.

Dëshmi me bollëk
Nëse unë, lapsi, jam i vetmi send që mund të dëshmoj mbi atë që mund të arrijnë burrat

dhe gratë kur janë të lirë të provojnë, atëherë me më shumë dëshmi si këto mendoni çfarë të

mirash të tjera do të ishin kryer. Megjithatë, dëshmitë janë të shumta; e gjitha ka të bëjë me ne

dhe çdo gjë është në dorën tonë. Shpërndarja e postës është një punë mjaft e thjeshtë në

krahasim, për shembull, me prodhimin e një automjeti, makine llogaritëse, autokombajne,

makinerie metalprerëse ose dhjetëra e mijëra të tjera. Shpërndarja? Përse në këtë fushë ku

njerëzit janë ndjerë të lirë të provojnë, ata përçojnë zërin e tyre në të gjithë botën në më pak se

një sekondë; ata përcjellin në dyert e shtëpive tuaja vizualisht dhe fizikisht një ngjarje që është

duke ndodhur; ata transportojnë 150 pasagjerë nga Seattle në Baltimore në më pak se katër orë;

ata transportojnë gaz nga Teksasi në kaldajat apo furrat e banorëve në Nju Jork me çmime

jashtëzakonisht të ulëta dhe pa nevojën e subvencioneve; ata dërgojnë 1,8 l naftë nga Gjiri

Persik në bregdetin tonë lindor – pra, në pjesën tjetër të botës - për më pak kosto, sesa ajo çfarë

i detyrohemi qeverisë për dërgimin e një letre prej 28 gramësh në anën tjetër të rrugës!

Mësimi që do t’ju ofroj është ky: Shfrenoni krijimtarinë tuaj. Thjesht organizoni

shoqërinë në atë mënyrë që të veprojë në harmoni me këtë mësim. Lejoni që struktura ligjore e
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shoqërisë të zgjidhë pengesat. Lejoni që këto njohuri dhe aftësi praktike krijuese të qarkullojnë

lirshëm. Kini besim se burrat dhe gratë e lira do t’i përgjigjen “dorës së padukshme”. Ky besim

do të konfirmohet. Unë, lapsi, edhe pse dukem i thjeshtë, e që në fakt jam, po ju ofroj

mrekullinë e krijimit tim për të dëshmuar se ky është besimi në praktikë, po aq praktik sa janë

dhe dielli, shiu, pema e kedrit, toka e mirë.

Pyetje përmbyllëse: Si duhet të funksionojë një rrjet bashkëpunues në një vend në

mënyrë që të mund të rrisë potencialin prodhues të këtij vendi dhe rrjedhimisht të sigurojë

bazën për kushte moderne të jetesës?
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