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ی
! ( Open-Sourceو ئۆپن سۆڕس )بلۆکچاین ئاسۆی ڕوون  ڕزگارنی

ی
 (تکنییک-سیایس) وەک ئارمان

 ٢٧١٨ی بەفرانباری ٢٨ (ئازادبی  ) ئەیوب ڕەحمان  

 

 بسسسر یهاادا  کشااوەشۆڕشێیک
 

 خۆکا یس ، شۆڕشێک کس تێکنۆۆۆیکیک بای
ی
دس شسبسحس و  ،هشاتا ۆس قۆداخس سسرەتاییسکان

 دەوڵستیی یا بادکیی 
ی
ی و قوودرەن ی

ی و ۆسپاتس دسیادوویسدبسڵ و دسهێ  ۆکچاینس! داوی بل. سخسڵکخاوەد، بسڵکوو دامووتسمسرکێی

ئسم ! ۆڕێتبمێنێتسوە و پسرە بستێنێت و یهاان بگ ، بسڵکوو هاتووەدسهاتووە کس خۆکمان دیاادبا ت و ئسویار بزربشت بلۆکچاین

سوەی دوو ، وەک ئسوەبکاتو ۆسمسزکاتر قووتبهێی تێکنۆۆۆیکیس دوێیس هسروەها دسهاتووە یهاان دووقووتیی یا یس  قووتیی 

ئسگسرچی خۆی  ! بلۆکچایندییان، بسڵکوو هاتووە خسڵیک یهاان یسکبخاتئایایۆۆۆیکیس دەسمایسد رنی و سوسیاۆیستهیسکان کر 

 ایۆۆههچ ئای
ی
م هۆگر ن

 
 و ئهنسادگسر یادس وەکوو  ۆیکیسک دییس، بسڵ

ی
ی ئسڕو دن  ئارمادێیک یهاان وەتسن

ۆکسیسک  سیو ۆی  اسست و بێی

، هسمان ئارمادگسر نی ئهکس ۆسپاتهیسوە بوو و بووەهۆی ۆس
ی
، ئاخر زکاتر بوو  بۆ ئهنسان نساداۆستیی و گسڕ دسوەی ساماند یکبوون

م  ٢ۆس 
 
سدانی ئسبنس کسڵکوەرگرتن ۆس یسک ه  بسئسم حسشیمستس تسدیا میلیارد ئهنسان تسدادست حیسابێیک بادکیایان دییس، بسڵ

ی باشس خۆ کومودیستسکادیش یهاان وەتسدن و س(! ڕەدگس کس)دوو تر دێمسوە سسر ئسمباس خاوەن بادیک خۆکان، ی
سادێک هسبن بڵێ 

م  ی م کومودێی
 
  ئسمس ڕ ستس، بسڵ

 
 یهاان یسکبگردس، بسی

ی
، وێڕ ی هسموو دڵسۆزکیسکادیان بۆ مرۆڤایستیی درووشمیان کرێکار ن

بڕو ی بس ، کارکردی ئسو ئسگرێت  س ڕێگا ۆسئێی دی هسیس ک "تکنییک سیاسییسوە"ۆسدسزەر ئایایۆۆۆیکیسیک موتڵسقگسر یادسیس، 

کتو یل مرۆڤ ڕەت دەکاتسوە، هاوکات شسڕ دخو زە،  مادسونی و ڕوحادیی یا سپێی
م هسیس و بسیسی ی  بس و تس بڕو ی قوو ماترکاۆێی

 
ی

 چسکا رنی 
 تاک )ماۆکیت خصویص(او خ هسیس و دیکتاتۆڕنی پڕۆۆێتارکا  قسهری ئینقیالنی و شۆڕیسی

ی
، ڕەتاەکاتسوە وەدا رێیی تایبسن

وبڕو یادا  ئاز د دەهێڵێت و ها ،ۆسحاڵێکا  ئارمادگسر نی ئهنساداۆستیی  کوو وکات شسڕ دخو زیش دییس، بسڵمرۆڤسکان ۆس بێی

کاد فسرمادییدا ی س مسدەدییسکان و خسبانی سسر شسقامسکان و هاوکات کسڵکوەرگرتن ۆس تێکنۆۆۆینی ئۆپنسۆڕسیش کس دوێیس و پێێی

کت بینیمان و هسر  ٪٩٩وەک ئسوەی ۆس بزووتنسوەی ەن ئسد سخسبات مبووە، هسموو ئسمادس فۆڕمێیک دیکس بس ڕ
و ئۆکوونی و ڵسێی

نی ئشستاش ۆس 
 
ی  فسڕ نسسوڵ دسوەی یلیقس زەردەکان ئسبینێی

 
 ، یووڵ

 
  .وەیسدسی سامادیاسهاوکات بسدوو ی د بسشکردنی عادڵ

 
 

 دەسمایسد رنی و سوسیاۆیستیشی سسرتاسسر   ٢٠٠٨بلۆکچاین ۆس یسرگسی قسیر دس گسورە د ر ییسکسی سای
کس یهاانی

 سسربشاکسی بلۆکچاین تس
 

ی منای دیبووەوە، ۆسد یکبوو، بسم ههو یسی مرۆڤ ۆسدەست ئسم قسیر دادس ڕزگارنی بشت. یسکسمێی

 هستهومادسدا بوو
 

ڕ ی
ی دێسێنێی

ساتۆشیی  ، بسداوی، داوێیک تا ئشستاش دسدانرس و کس بنیاتنسری بلۆکچاین ئسرزێیک دیجهتاڵیی دون 

 سسرهسڵا بیتکۆکن (. BitCoin) بیتکۆکننا ۆێداوی  داکامۆتۆ
 

ی سای ی دایس داو یازدەهسمێی
 تێپسڕ دا و پی 

 
خۆی  دییسوە. ئسمسدە سای

ێکیش ۆس د هاتووی ئسم پسدیاە دایابس بکسین بوو بسهادسیسیک چاک  س بڕو ی زۆرکسسب !سوەتا چاوێک ۆس ڕ بردووەکسی بکسین و بێی

کن شۆڕشس مۆدێڕدسکانی ئسم سسردەمسیس و ئایایای ئۆپنسۆڕس وەک باسیکر  بلۆکچاین و ۆسو دس منیش  یسکێک ۆس هسرە گردگێی

(Open-Sourceچسمیک خاوەدا رێیی تا ، نی
 
 هس کس کاڕل مارکس( ماۆکیت خصویص)یبسنی یا هسمان ( یا کر وەنی و سسرئاوەڵ

 
وی

 دەسمایسد رنی و سوسیاۆیسیی ۆس  !تسوەدسهشاتیی دەد ، سسرۆسدوێ ئسدووسێ
 

ی کس ئسو شسڕەی دوو بای ئایا ئسنی  ههو د ر بێی

سسرتاسسری سسدەی بیستسما  بسسسر مرۆڤایستیان تسحمیل کردبوو و کردووە ئاقبست کۆتانی پێاێت و دەرو زەیسیک ههومادیسیی 

ی مس دەسمایسد رکیس دوێ بسڕووی مرۆڤایستیا  ئسکرێتسوە؟ من پێمو یس و دەبشت و هسربۆکسشس ڕ ست و  وو کان وەکچسپ، دێی

ی و ڕوسییس، هسردووالیان هسر ۆس دیی ئۆپنسۆڕس وێستاون و گرفیی ئسمرککا و ئوروپا و سوش یاۆیستهیسکادیش وەکوو چێی

م ئایا ۆسمسشا  سسرکسوتوو دەبن؟! من
 
، بسڵ ی و بسرد دەخسدس بسر چسڕخسکانی ی بۆ پێکاێێی و هاوبێی نی یش وەک هسمو دەستوپێگێی

کو  ٪٩٩بزووتنسوەی  ڕ
ی سسرەیک ئکس دەڵێم  هتاد فسڕ نسس و  یلیسقس زەردەکانی و  سایفرپادکو  تئۆکوونی و ڵسێی ی ی

ێمسین، هێ 

تا ر  ٪١ی خسڵیک یهاان و دسک ٪٩٩ئێمسی 
 
، بۆکس وەردس ڕکزمان و با بۆ پشاسوە بسرەو مرۆڤایسنی بس و دەوڵسمسدا  دەسسڵ

، دا بۆ ئایایۆۆۆینی ڕکبپێوکن بلۆکچاین و ئۆپنسۆڕس
، دس سسرمایسد رنی و دس سوسیاۆیسیی  و دس غسرنی

ی
مووتڵسقگسر نی  و ! دس شسرق

، گسر نی
ی م یا مووتسمسرکێی ی ڕ ۆێی

م و سێنێی ی ، بسرەو ههومادێی   بۆ ئارمادگسر نی ئهنساداۆستیی و بسرەو ئسشق و خۆشسویسیی
 

بسرەو  ،بسی

دسی 
 
گسر نی سامان، سسروەت و د بسشکردنی عادڵ

ی م یا دامووتسمسرکێی ی ڕ ۆێی
 بۆ دێسێنێی

 
 !بسی

 

 خۆم  : ئەمباسە هەندێک تکنیکیشەێشەیکپ تێبین  
ی

ەدەم دو ڕەنگە وشەگەلێیک تێدابێت کە لە کوردیدا نیمانن، من ئەوپەڕی هەوڵ

! بە زمانێیک پاراو بنووسم  ، هیوادارم تێیدا سەرکەوتوو بم، هاوکات ناسین  ئەم وشانە زۆریش گرنگن بۆ داهاتوو، با هەوڵبدەین بیانناسی  

ی ب کات پێویستە ئاماژە بەمەش هاو  خوێندبێتەوە، ئەمباسەش ساکارترە بۆیان!  سپینامەکەیانزانن، یاخود پێشیر بۆ کەسانێک کە ئینگلی  

م هەنگاو هەڵدەگرێت کارم  .بکەم کە مرۆڤ بەرەو تێکەڵبوون  خۆی و هۆشی دەسکرد ئەڕوات، مرۆڤ بەرەو بوون بە تڕانس هیومانی  

ۆکەی تڕ ! لەسەر ڕێمانەشتێکە کە بە باش یا خراپەکەی نەداوە، ئەمە  م ئەگەرچی ئەگەڕێندرێتبی  ۆ فریدری    خ نیچە ەوە بانس هیومانی  

 و باش سوپەر مرۆڤەکەی ئەو کردن   فەیلەسوف  ئاڵمان  
ی
ح نەژادن  پسپۆڕ )و ئۆیگێنیکڕ م پسپۆڕێیک بیۆلۆژیک ، بەڵ

ی
بەناوی ( ی ئیسڵ

 
ی

یم New Bottles for New Wineلە کتێبەکەیدا بەناوی ) ١٩٥٧جولیان هاکسیل ساڵ ( دەستەواژەی تڕانس هیومانی  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B4%DB%8C_%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B4%DB%8C_%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86
https://en.wikipedia.org/wiki/Bitcoin
https://de.wikipedia.org/wiki/We_are_the_99_percent
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4_%D8%A7%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AA
https://de.wikipedia.org/wiki/Cypherpunk
https://en.wikipedia.org/wiki/Yellow_vests_movement
http://www.emrro.com/pdf/bitkoyin.pdf
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م تەرخان کردووە، ناوبراو تڕانس هیو  شیکردۆتەوە و لە کتێبەکەیدا کاپیتڵێیک بۆ ئەم باسە هەر بەم ناوەش واتە ریف  ەمشێوە تابمانی  

م درووستکراوی دەسنر )ۆخۆی کە ب  ئیمکاناتێیک تکنیکن   کەڵکوەرگرتن لە  بە انیست مرۆڤێکە کەدەکات: "تڕانس هیوم تڕانس هیومانی  

مۆن  ، بەرتدرووستیکردوون( مرۆڤ خۆی ی  
 ئەمێنێتەوە!  ەوە مرۆڤییدادەسەپێنێت، لەکاتێکدا کە لەنەزر هزری و بینشخۆی  ەری و هی 

 ئەئەڵبەت دەو 
ی

ەکان لەهەوڵ   
ئاڵووگۆڕی ژنێتییک سەربازەکانیان و بەکارهێنان  کەرەستەگەلێک بۆ  مەدان کە بەڵەتە بەهی 

ت   
و و جیاوازە، ش خۆی باسێیک بەر درووست بکەن، کە ئەمە یا تەنانەت نەمر  و نەترس نیان، سوپەر سەربازی ئازا و شەڕکەر کردر بەهی 

ی
بڵ

دن  بەسەریا تێنەپەڕیبمبەس ویستم هەرتەن  !یا بەناولێیر

ۆنییک یا یەکەمی   ب ٢٠٠٩ی یەیک ٣ئێستا لە  دە ساڵ پێش ڕ
ەی ئێلێکیر   ەبلۆکچاین پاش ئەوەی پێشیر سپینامەکەی ل لۆیک زنجی 

ی
مانیک

ی  وکرابووەوە ساتۆشی ناکامۆتۆ  الیەن کەسێک یان کەسانێیک نەنارساو بە واژۆیلە  ٢٠٠٨نۆڤێمیر
ی
کوردن  کلیک   )بۆ خوێندنەوەی بە بڵ

ەبکە سەر   
ەیاخود  ئی   

ا و (ئی  ە بلۆکانە بەناوی ، عەمەلەن پێکهێی   اتە دنیای مەجازییەوە بۆ ه یک جێنێسیسبلۆ یەکەمی   بلۆیک ئەم زنجی 

ڕنێت و بە درووستبوون  خۆی یەکەمی   
یەنر ئینیر

ی
  ٥٠ناو تۆڕی کۆمەڵ

ی
نر ماینینگ لەالیەن سیستمەوە بیتکۆینیش کە وەک خەڵ

ێتەوە نر ماین، بوو بە واقع لە جیهان  مەجازیدا یا ڕێوواڕد ئەکرێت ئەبەخشی
ی
ەدا ئاماژە بەمە بکەم کە ئەم خەڵ  

گ یا نی. پێویستە هەر لی 

 ٥٠ خوولەک یەکدانە پێکدێت، ١٠، کە هەر لۆکێکپاداشی هەر بوە سەرەتالە هەر چووارساڵ نیوە ئەبێتەوە،  کردنەئیستیخڕاج

ی   نۆڤێمیر
ی

 حەونر بیتکۆین  ٢٥بووە  ەوە٢٠١٢بیتکۆین بوو و لە مانیک
ی

بۆ ئیستیخڕاچر بیتکۆین  ١٢.٥و ئێستاش بۆتە  ٢٠١٦تا مانیک

  ٦.٢٥ئەبێتە و پاش ئەمەش هەر بلۆکێک 
ی

ەبلۆک  وەک وترا  ئیستیخڕاج بکرێت.  ٢١٤٠و تا کۆتا بیتکۆین کە بڕیارە لە ساڵ لەناو زنجی 

کە لەسەر ( SHA-256) ٢٥٦بەناوی شا یا بالکچاین  بیتکۆین، هەر دە خوولەک یەک بلۆک پاش حەلکردن  ئالگۆریتمێیک ئاڵۆز 

 تێدانییە، ئەم هەر نۆد  ەو ، ئەساش هەڵکەوت دێتە ئەنجام، ئەخووڵقێت
ی
ڕێک کە ئەویش هەر کۆمپیوترە و دەسنر مرۆف  

یا ماینی 

کە بەم کارەش ئەکووترێت سەلماندن  کارکرد یاخود پڕووف ئاف وۆڕک،  خووڵقاند، بەشێوەی خۆسەر  ەسەلەی حەلکرد و بلۆکێیکم

تەکەش ئەڕژێتە ناو پابلیک کەی یا ئەدڕەش بیتکۆینەکەیەوە کە پێشیر داوییە ئەوجار 
ی
ەسێک کە بیتکۆین یا ک  بە سیستمەکە! خەڵ

یست ناکات ئەم باسە ، پێو یا سەرمایەگوزاری دەکاتن )کە وریان  تەواو پێویستە لەمبووارەدا( هەر ئاڵتکۆین و تۆکنێیک دیکە دەکڕێت

م نەشیانزانێت هەر ئەتوانێت مەعامەلەی ئەرزە دیجیتاڵییەکان
ی
ە، بەڵ کات. وەک سیستیم ب تکنیکییانە بزانێت، ئەگەر بیانزانێت باشیر

تێکدا، ئایا هەموو تاکێیک کۆمەڵگا ئەزانێت  پوڵن  
ی
نر خەوتوون؟ گەلێک لەپشن درووستدەکرێت و چ ئەساس و بنەما چۆ  پارەلەوڵ

ە تا ئەوەی بزانیت  ەدا زانین  مەعامەلەکە گرنگیر  
انێت هەر ئەتوانێت بە پوڵ مەعامەلە بکات، لی  م نەرسی 

ی
ئەگەر بزانێت کە باشە، بەڵ

 !شدوواتر دێمەوە سەر ئەمباسەەسکەناسانە چ کەینوبەینێکیان لەپشتە! ئەم ئ

ی ۆسبابسداوی بیتکۆکن ساڵ ۆس سسرهسڵا نی ئسم پسدیاە دایابس  ١٠پرسیار ئسمسیس کس پاش   ن بسرەیسوە بڵسین و بۆچی مچ ئستو دێی

 ؟!  ئسز دمپسدیاەیسیک دایانی 

 ئەو هەست پێکرابوو سەرەتا ئەنر  ئەمە بڵێم کە بلۆکچاین تێکنۆلۆژییەیک 
ی

ی بوو جێگای بەتاڵ  
پاش  و  هەرە نوێیە کە لە می 

نێت ناوزەدییان کرد و  سەرهەڵدانەکەی ڕ
 یاخود ڕەمزنیگارن  وەک موکەمیل ئینیر

ەنانەت بە تهەندێک کەسایەنر بوواری کریپتۆگڕاف 

نێت ئێ ڕ
ڕنێت ناویان لێدەبرد و ئینیر  

ەوە و ئەو شۆڕشەی لە مێنێتهاتووە کە ب وتیان بلۆکچاینڤۆلووشن یا سەیری تەکامویل ئینتی 

ایم دسمایەدارن  بۆهەمیشە بتۆپێنێت و لەگ بە سەرئەنجایم بگەیەنێتکامیل بکات و  مارکسەوە سەری  هەڵداوە ئاقبەت  ۆڕی نێت! و نی  

نوایە بلۆکچاین و انوێ دیجیتاڵییە، لەبەر ئەوەی پێی ن بەم شۆڕشەئەدە ، بووارێیک ئارمانگەرایانەندێککەسهەوەک باسیکرا هەربۆیە 

، چۆن؟!  یم هەرە کۆنیر
ی
مێکن بە پرسیارێیک نر  وڵ

ی
 تەنانەت خوودی بیتکۆینیش وڵ

یم ئەم پرسیار 
ی
ئەنر  و تەنانەت  ٢٠٠٨داران   ن  ە بدەمەوە، پێویستە هەندێک بگەڕێمەوە دوواوە، زۆر کۆنیر لە قەیرابۆ ئەوەی وڵ

  کەی بڕێیر  کۆنفڕانسەبۆ  بگەڕێمەوە 
ی

 و بەرتەرن   کە لەوێ لە کۆتاییەکان  لە ئەمریکا   ١٩٤٤وودزی ساڵ
شەڕی دووهەیم جیهان 

ڕ وایت و جۆن میناڕد  
ڕی دێکسیر  

امێیک ئابوورن  ئەمریکان  دەسمایەدارن  لەسەر تێئۆرییەکان  هی  ایم ئابووری ئەمریکا، نی   سیاش، نی  

ۆ شۆڕشەکان  ب تەنانەت پێویستە بگەڕەینەوە!( ناوەدالە فەیسبوک  پۆستێکم)پێشیر لەمەڕ ڕووداوی بڕێیر  وودز  کیی   پەسەند کرا. 

م. کاتێک   فەڕانسە و  ەکەی ئەو واتە سوسیالی     
ایم دەسمایەدارن  و ئاننر تی   نی  

ێمە لە ئکەرەستەسازن  بریتانیا و سەرەتای لەدایکبوون 

ایم دەسمایەدارن  و سوسیالیسنر  ووی نی   ی  
ن  می 

ی
، ئەتوانم قووڵ اس لە ندا ئامانج دیاریکراوە و ببڵێم کە لە هەردووکیا ڕۆدەچی  

م لە کردەوەدا ئەیبینی   کە وانییە! خۆشبەختکردن  مرۆڤ دەکەن
ی
و و داران   ئەکات "تاکو نرچ  ئازادن  "لە  دەسمایەدارن  باس ، بەڵ

 پێدەدرێت و خاوەندارێنر 
ی

امەدا گرنیک گەورەتر بۆتەوە،   و فاسیلەی چینایەنر تا هاتووە هەر گەورەتر تایبەت یا مالکیت خصویص لەم نی  

میش بەشواتە دەوڵەمەندان دەوڵەمەندتر بوون و هەژاران هەژارتر و پێشیان زیاد بووە و لەوالشەوە   سوسیالی  
وێن پەیڕەوان و هۆگران 

 ۆمەڵگاوەنو بەشوێن بەدەوڵەتیکردن  هەموو سامان  ک خاوەندارێنر تایبەت ڕەت دەکەنەوەو  وەنەکان و یەکگرتووییە"یەکسانن  تاک"

وو و هەنگ بەڕێوە بەرن کە لەوێ   
و ئەگەر هەندێک بیشووب  هێنی   و لێیورد ببینەوە، ئەبینی   کە بەتەمان لەناو کۆمەڵگادا سیستیم می 

ەردوو ه هەموو کرێکارن، مەلەکەکان نەبن! ئەمەش بێجگە لە گرفتە ئایدیۆلۆژیکییەکەیان کە لە سەرەوە هەندێکم باسکرد. 

م لەسەر  بان پێیە و باس لە خزمەت بە مرۆڤایەنر دەکەن، یش، لەئەساسدا قسەی باشییەن بدوێمەر بمەوێت بێال سیستمەکە، ئەگ
ی
ەڵ

یان کردووە و لە کردەوەشدا مرۆڤایەتییان تووش زیان و قەیران  کۆمەڵێک ئا  ردووە! ک   هەرە گەورەسپێکنر تایبەت تەرکی  

https://github.com/wbnns/bitcoinwhitepaper/issues/64
http://www.emrro.com/pdf/bitkoyin.pdf
https://en.bitcoin.it/wiki/Genesis_block
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 و  سیستمەکە خۆیان لەناوخۆیاندا لەقڕەخنەگرەکان لە سەرەتای سەدەی بیستەمدا تەئکیدیان لەمە دەکردەوە کە هەردووک 

ت لەدەست کەمینەیەکدان. لەبابەت پڕووکاون
ی
   و دەسەڵ

. هەردوو سیستمەکە هەرکام بە شێوەی خۆییان بەرەو کۆکردنەوەی هی 

ۆربەی ز  و ئەمڕۆ دەرکەوتووە کەکارتێل و کارخانە و فابریکە گەورەکاندایە دەکان و  ئێلیتە دەوڵەمەندەسمایەدارییەوە لە خزمەت 

  ٪٩٩دەسمایەدارەکانەوەیە و  ٪١دەست تەنیا یەک لەسەرسەدن  سەروەت و سامان  جیهان بە
ر
دەڕسەدەکەییر هەموو پێکەوە باف

ایم سوسیالیستیوە  ئەمەش کارەساتە! و سەروەتەکەیان بەدەستەوەیە  ەدەوڵەنر کردن  ە بهەوڵەکان بۆ دەوڵەت باوکن، وات دا شلە نی  

نر کومونیست، وەک لە چی   و کوبا و  هەموو شتێک
لەدەست کەمینەیەک بەناوی دەوڵەت، ئەویش واتە کومیتە ناوەندن  حی  

امە دەسمایەدارییەشۆڕەون  کۆن و یوگوسالوی کۆن ئەمانبینی    مە واقعەن مەوجوودەکان و هەمیش نی   اقعەن و  ! هەم سوسیالی  

،وەک بینیومانن و ئەیانبین، تا ئێستاش مەوجوودەکان کە لە سەرتاسەری سەدەی بیستەمدا هەردووکیانمان ئەزموون کردوون  ی  

 و ئاوتۆپیاییەکانیان بەکردەوە دەربێی   و لە هەقیقەتدا خۆیان لەگەڵ هەقیقەنر درووشمگەیل ئاوتۆپییاییاندا 
ی

ناتوانن درووشمە خەیاڵ

 زمەێوەئەم دوو د م،سەرتاسەری سەدەی بیست هەموومان بە پێست و گۆشت و ئێسقان ئەزموون کردووە!  لە تەزاددان. وە ئەمەشمان

ت ماڵوێر هەژارن  و لەشەڕدابوون دژی یەکیر و جیهانیان دووقووتنر کردبووەوە و مرۆڤایەتییان بە گەند کێشا و شەڕ و 
ی
انییان بۆ بە خەڵ

( نزیک بوو جیهان بەچەیک ١٩٨٠-١٩٨٩یەکان  دەیەی هەشتای سەدەی پێشوو )لە کۆتای هێناوین کە تائێستاش هەر بەردەوامن! 

منداڵێک بووم و ئەمڕۆ ناوەکن  یەکسەر خاپوور کەن، کاتێک   
ئایدیۆلۆژییە  تێدەگەم ئەم دوو  بی  لەمە دەکەمەوە،منێک کەئەوکات می 

ەر هزاڵ بێت، چلۆن مرۆڤایەتییان بە لەجەن کێشاوە و چەندە ناڕسیست و نەخۆشن، کە لەمەڕ ئەوەی یەکیان بەسەر ئەویدیکەیاندا 

یاخود  ،ووخە پێشکەوتووە ناوەکییەکانیان بەرانبەر یەکیر داناوە و تەنیا فەرمان  شێتانەی یەک لە سەرۆکەکانیانڕ ئێستاکە سا

ن    
 حەیات لە زۆربەی مرۆڤایەتن  ب هەڵەیەیک سایبی 

 
 ننەوە. بۆیە ئارمانگەراکانستێبەسە بۆئەوەی جیهان بەتەووەتن  خاپوورکەن و ماف

ان بەسەرچووە و کۆتاییان پێبێت و سەردەمییئەم هەلومەرجە ترسناکە و ئەم ئایدیۆلۆژن  و مووتڵەقگەراییانە  وایە ئییر ئەبێت یانپێ

! ئێکسپایەڕ بوون!    
، کە شەڕە ئێمەی مرۆ ڕەنگە تەنیا کاتێک دابچڵەکەین و بەم مەترسییانە بزانی    چوون هیچیان هەقیقەت ناڵی 

 یبکات و خۆمان لە جەرگەی شەڕێکدا ببینینەوە کە دوو ئایدیۆلۆژن  شێتانە خەریکندەسپدوو ئایدیۆلۆژییە  ەکییەکەی نێوان ئەمناو 

یەکەمی     ڕەنگە هەستیشی پێنەکەین، چوونکە پێش ئەوەی دابچڵەکەین لەناو ن، کە ئەوکاتە ئییر زۆر درەنگە، یا لەبەین ئەبە  نی  جیهان  

 !!  کووژراوەکاندا بی  

ۆکە وترنب، کە ئەوکاتیش هەر بوون و ئێستا خۆشبەختانە  هیومانیسنر و مرۆڤدۆسنر و ئارمان   هەربۆیە کۆمەڵێک بی 
ی
تر و بەربڵ   

 ،ەهی 

   
ەڵبەت دژ دا ئەبیننەوە. ئهەردوو ئایدیۆلۆژییە باوەکە یلەناو جەرگەی چەوساوەکان  جیهاندا سەریانهەڵداوە، کە خۆیان لە سێنتی 

، چوون هەرچی  ، نەک بۆ دژبووننی   ئەمان  . نەگبەتن  ئەم جیهانەیە لە دژبوونەوە سەری  هەڵداوە و سەرهەڵدەدات، ئەمان بۆ ئاشتی  

 ! وە بەتەمان نرچ  کۆمەڵگای یەکسان و نرچ  تاک بەتایک مرۆڤەکان بەکردەوە لەیەکدا  ئەوان ڕەت دەکەنەوە، نەک لە دژیان بووەسیر 

ەی هەردوو ئایدیۆلۆژییە کۆنەکەی سەدەی ر ئەو هەموو هاتووهاوار و شەڕ و شۆ نر   تێکەڵ و ئیدغام بکەن و بیکەن بە یەک، بە

وبۆچوونگەلێیک وەکوو ئایدلەپاڵ ئەم ئارمانە نوێ مرۆڤگەرایانەدا  دیارەاندبوو. بیستەم بەسەر مرۆڤایەتییاندا سەپ یای دابەشگەران  بی 

( Distributismus م ، بوونیان هەیە کە و هیدیکەش (  Buddhist Economics)( یاخود بوودیست ئێکۆنۆمی   ئەمانیش خراپ نی  

م 
ی
    زۆر نەنارساون! هێشتا بەڵ

 

بوون )بۆچوونی  
 
( و سایفرپادکسکان: پرسیاری خاوەدا رێتیی تایبسنی )ماۆکیت خصویص( Open-Sourceکر وەنی و سسرئاوەڵ

 سوە! ێتدووسئسسسرۆسدوێ 

اڵن  تنەفەسێیک تازەیان بە ئیدەی ئۆپن سۆڕس و بزووتنەوەی سایفڕپانک  ڕ  بەخشیوە. ئەمان لەنێوان ئایدیای لییر
ایک ئازاد و مرۆڤایەنر

:  ۆنمونەب ییان هێناوەتە ناو باسەکان،مۆدێڕن و ئەمڕۆ دیجیتاڵن  ، ڕێگاچارەیەیک یەکسانایدیای سوسیالیسنر کۆمەڵگای ئ   
 دەڵی 

(Think Free as in Free speech, not in Free beer) کە ئەڵێت، ئێوە )خەڵکەکان( وشە   ەئەمە وتەی ڕیچارد میتیو شتاڵمەن

: لە زمانە ڕۆژئاواییەکان)یا چەمکن  فڕن  لە ئازادن  ڕادەربڕیندا بخوێننەوە نەک لە ئابجۆی خۆڕایدا.  فڕن  بەواتای  وشەی تێبین 

، و  ، واتە ئابجۆی نر   .اتە ئابجۆی خۆڕان  خۆڕایش دێت، بۆ نمونە فڕن  بیی  لە زمان  ئاڵمانیدا کە من شارەزام تیایدا کە وتت فڕن  بیی 

امەکانەوە لەوس و بێواتا نەکرێت!(   ئەلکوول. بەگشتن  مەبەست ئەمەیە کە چەمیک فڕن  یا ئازاد، لەالیەن نی  

وبوونەو ڕیچارد شتاڵمەن بەرنامەنویسێیک ئەمریکییە کە بڕوای بە ئازادن  بەرن
ی
ەی لە امەی کۆمپیوترن  هەیە پاش نوورسان  و بڵ

نێت و  ڕ
 ئەوبەرنامە و ئەنر  لەالیەن یاساوە هێندە ئازادی ئینیر

پێیوایە یووزڕ ئەبێت ئازاد بێت لەبەکار هێنان و تەنانەت ئاڵووگۆڕپێکردن 

تەوە سەر ئەم دەی ئۆپنسۆڕسیش هەر ئەچێئیپێبدرێت کە بە کەیف و مەییل خۆی تەرەقیشی پێبدات بەو بەرنامەی دەسنر کەوتووە. 

وبڕوایە. بۆ ئەوان ، بلۆکچاین ئۆپنبی  سۆڕسە و هەمووکەس ئەتوانێت هەر حەواڵە و تڕانس ئاکشنێیک ئەرزە ەی کە شارەزا نی  

ی و کۆدانە ەرنامەب و تەنانەت خوودی ئەوببینێت  و زۆربەی ئەوانیدیکەش واتە ئاڵتکۆینەکانیش دیجیتاڵییەکان  وەک بیتکۆین

 و کراوەیە و هەمووکەس ئەتوانێت 
ی
ان یبەرنامە و کوودەکانیشنەک هەر حەواڵەکان، بەڵکوو بلۆکچاین  پێخووڵقاوە سەرئاوەڵ

یۆمیاخود  بیتکۆین )بۆنمونە ببینێت بەشێوەی ڕاستەوخۆ   
 ، بەس کەس نازانێت خاوەنەکان  ...(و هتاد تڕۆنیا  ئیۆسخود یا  ئێتی 

https://en.wikipedia.org/wiki/Distributism#Big_Society
https://en.wikipedia.org/wiki/Buddhist_economics
https://en.wikipedia.org/wiki/Gratis_versus_libre#.22Free_beer.22_vs_.22free_speech.22_distinction
https://www.blockchain.com/en/btc/unconfirmed-transactions
https://etherscan.io/
http://eosnetworkmonitor.io/
https://tronscan.org/#/
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، تەنیا حەواڵەکان دیارن  حەواڵەکان   
ن پابلیک  کی 

ی
 ٠٢:٣٨بیتکۆین لەکاژێڕ  ١٣٥٠کلییل کراوەی بیتکۆین کەی یا  ، بۆنمونە لە فڵ

دراوە و بابڵەین  و نۆزدە چرکە خولەک  
ن کلییل دیکە نی 

ی
ڕیش درووسنر و هەقیفر بوون  ئەم بیتکۆینانە و ئەم  ١٦٠بۆ فڵ  

نۆد یا ماینی 

تەئیدن  انن، ترن و تەقەلووب ناز ، هیچ نۆدێکییر کە کۆمپیو ک زەڕە تەقەلووب لەکاردا بێتحەواڵەیان تەئیید کردووە، کە ئەگەر یە

ی کردووە  ەنناک  گی 
و هەم حەواڵەکە و هەم بیتکۆینەکان بەناڕەسەن ناونیشان دەکرێن، بۆیە بلۆکچاین گرفنر متمانە، کە مرۆڤایەنر

، کە دوواتر ێبە دەستییەوە و بانکەکان بۆ ئەم مەبەستە پێکهاتوون چارەسەر ئەکات و ئییر بەمرووری زەمان بانکەکانیش پێویست نام ی  

: دوو ) !، بەناوی بانیک بڕواپێکراوی خۆت بەدێمەوە سەر ئەم باسەش درا، بەم واتایە  ١٣٥٠یەکەم، کاتێک دەڵەین تێبین   
بیتکۆین نی 

درێن، نا بیتکۆینەکان لەناو بلۆکچایندان و جێیان مەحفووزە، تەنیا خاوەندارییەتییەکەیان ئەگۆڕدرێت و   
ە  لنییە کە بیتکۆینەکان ئەنی 

ەرە ئەدرێت بە یەکییر کە وەرگرە! تێبین  دووهەم،   
ین  ١٣٥٠ئەگەر بۆنمونە ئەو کەسێکەوە کە نی  بیتکۆینە کە حەواڵە ئەکرێت بە کرمیر

، ئەکاتە پێنج ملیۆن و چوارسەد هەزار دۆالر، سەردەمێک  ٤٠٠٠ هەر بیتکۆینێک نرچ  ئەمڕۆ کە دەور و پشنر  دۆالرە هەڵسەنگێنی  

 
ی

  ١٣٥٠هەر ئەم  ٢٠١٠ بوو بۆنمونە ساڵ
ی

ین کڕین و فڕۆشتن  بیتکۆین لە ساڵ  ٢٠١٠بیتکۆینە بە چەند دۆالر ئەکڕدرا و بەناوبانگیر

ڕێک بەناوی الزلۆ  
ای کڕن  بە دەهەزار بیتکۆین کە بە نرچ  ( Laszlo Hanyec Jeremy) بوو کە تێکنیکی 

ی ئەمڕۆ ٤٠٠٠دوو پییر 

  دۆالر  چل ملیۆنئەکاتە 
ی

بیتکۆین لە بیست هەزار نزیک بووەوە و نرچ  تا نۆزدە هەزار و حەوسەد بەرزبووەوە   ٢٠١٧و کۆتان  ساڵ

اکە درا لەوکاتەدا ئەیکردە سەدونەوەدوحەوت میلیۆن دۆالر و ئەم    بیتکۆینەی ئێمەش ١٣٥٠کە ئەو دەهەزار بیتکۆینەی بە دوو پییر 

مە بڵێم یشستمەبە هاوکات .دۆالر بیستوشەش میلیۆن و پێنسەدونەوەدوپێنج هەزار دەیکردە  کە بەنمونە هێناومانەتە ناو باسەکە،

نە تەنیا بە چەند سێنت و کەمیر 
ی
  چەند خوولەکدا،   لە یەک دۆالر ڕەدوبەدەڵ دەکرێن ئەویش هەمووی هەموو ئەم حەواڵ

ە کلەتون 

 وەک ئیبڕیارە لەداهاتوودا ئەمەش نەمێنێت و حەواڵەکان بەبەالش بکرێن و هەر ئێستا
ی

ۆز یا ش حەواڵەکان  چەندین ئەرزی دیجیتاڵ

نە لەالیەن بانکێکەوە بە دەوروپشنر ئیاس و تڕۆن و ئایۆتا و زۆری دیکەش بەخۆڕاین. 
ی
قازانج هەزینە  ٪١٠لەکاتێکدا هەر ئەم حەواڵ

بمێنێت  اتیش با ماڵیبە یا ئیدارەی زەریو و گرفتەکان  دایرەی بۆ بانک و بە چەندین ڕۆژ و چەندەها کاغەز و کاغەزبازن  جێبەچر  دەبو 

 لەجێگای خۆیدا...!( 

  سایفڕپانکەکانیش وەها ب
وکردبووەوە )ی 

ی
  مانیفێستۆیەکدا بڵ

(. لەم  Cypherpunk Manifestoۆکەیەکیان پێشیر لە تون 

ی  
 ئەمڕۆمان بۆ شی ئەکاتەوە.  کۆمەڵگایک هاگز ڕۆڵ و نەخشی ماف  تایبەنر تایک مرۆڤ لە  مانیفێستۆیەدا ئی 

ی
مرۆ ئەتوانێت  دیجیتاڵ

 ئەمڕۆدا لە هەر قووژبنێیک جیهان. 
ی

 پایەن  و بنەڕەتن  و سەرەتان  هەر مرۆڤێکن لە کۆمەڵگای دیجیتاڵ
 بڵێت کە ئەم ئازادییانە، ماف 

ۆزە دئارمان و هەوڵ و تەقەالکان  هەر هەموو ئەم ئەمەش بڵێم کە  پێویستە

( third way economics( ،)Open Sourceوەکوو: ) مرۆڤدۆستییە نوێیانە

 تاکەکان  مرۆڤ و  ئاواتەکان   نەیانتووانیبووهێشتا  (Cypherpunkوەیا )

زا بکەن خوواستەکان  کۆمەڵگا جۆربەجۆرەکان  ر تا سە بەتەواون  ئی 
ی

وکەپەڵ

ۆلووشن و و ئەڵبەت ئەم ئێڤ کرد   یر و باسەکەی کامل ۆتۆ پەیدا بوو ساتۆشی ناکام

یلەپاش نۆڤێ سەیری تەکامولییە هەر بەردەوامە و من زۆری نی  گەشبینم.   میر

وکرانەوەی ٢٠٠٨
ی
 بە واژۆی ساتۆشی ناکامۆتۆ و  سپینامەی بیتکۆینەوە و بڵ

 یەیک ٣ئەوجار لە 
ی

وە پاش درووستبوون  یەکەمی   بلۆیک ٢٠٠٩ی مانیک

 و  ن  بلۆکچاینو بەکردەوە دەرهات جێنێسیسبلۆکچاین، واتە بلۆیک 

، کە بەهانەی نووسین  ئەم باسە بیتکۆین ٥٠درووستبوون  یەکەمی   

 ئارەزوو  و  بە دڵنیاییەوە ئەتوانم بڵێم بیتکۆین خوواست ئییر  نوورساوەی منیشە،

ینەکان  مرۆڤدۆستە ئارمانگەراکان  و ئاوات ی  
یکە یەک هەنگاوی گەورەی د ەلەمی 

 . بردەپێشەوە، هەنگاوێک بەگەورەن  شۆڕشێک کە ئێمە ئێستا لە سەرەتاکانیداین

ین      و دەسبەمشێوە پوڵ یا پارە، بنەڕەتییر
ت، لەدەسکەرەستەی هی 

ی
نر ەڵ

ایەدەوڵەتمەردەک ە دەر و خرایەوە ناودەسنر خاوەن ان و بانک و کارتێلەکان هێی 

ۆلیک بەشێوەی سیمبئەم ئیدیعایە دیارە  .سەرەکییەکان  خۆی، واتە خەڵکەوە

، دەنا کاری زۆرمان هێشتا نگاون  سەرەتان  ئەم شۆڕشە مەترەح ئەکەمو هە

اتێیک  خەب جلیقەزەردەکانلە فەڕانسە بزووتنەوەی  ماوەیەکە تالەپێشە! ئەوە

ئەگەر خەڵک  یئادەستپێکردووە کە جێگای فەخر و شانازن  هەموو مرۆڤایەتییە! لەسەر شەقامەکان کردەوەییان هەر لەم ڕاستایەدا 

ین، یبە زۆرن  بە گرنگن  ئەمباسە بزانن، نرچ  هەر بیتکۆینێک ئەچێتە یەک ملیۆن دۆالر و ڕەنگە زیاتریش، چوونکە ب تکۆین هەقیقییر

ین،   ین زانستییر ین پووڵێکە کە تا ئێستا مرۆڤایەنر بە خۆیەوەی بینیبو کەمیابیر میلیۆن دانە یا  ٢١ە تەنیا ێت، چوونکنر  ئیفالسیر

ەتەنیا خۆی کۆینێکیش بهەر تاکە بیت ...!ئەبێت درووست ئەکرێت و ئییر تەواو  بیتکۆین ٢٠٩٩٩٩٩٩.٩٧٦٩دەقیقیر تەنیا دێک هەن

ەک بیتکۆین یەکدانە یەک ورد دەکرێتەوە، بۆ نمونە ی( ٠٠٠٠٠٠.٠١/٠) بەعەالوەی یەک ساتۆشی ساتۆشی  ٩٩٩٩٩٩٩٩/٠بەسەر 

! بۆیە مەک ئاف  و هەندێک کەش دیکەش پێیانوایە هەر بیتکۆینێک تا یەک میلیۆن (٠٠٠٠٠٠.٠٠/١)  ، واتە: لەپاش کۆمایە سفر  ٨و 

، بەرانبەرە لەگەڵ  ٠٠٠٠٠٠.٠١/٠ساتۆشی +   ٩٩٩٩٩٩.٩٩/٠دۆالر نرخ پەیدا دەکات، بەمشێوە: ) یەک  ٠٠٠٠٠٠.٠٠/١ساتۆشی

https://www.activism.net/cypherpunk/manifesto.html
http://www.emrro.com/pdf/bitkoyin.pdf
https://www.blockchain.com/de/btc/block/000000000019d6689c085ae165831e934ff763ae46a2a6c172b3f1b60a8ce26f
https://arzdigital.com/frances-yellow-vests-plan-bank-run-to-scare-state-without-violence/
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یۆمدا جن   ئاماژەیە کە ئەمە لە  دۆالر! ببێتە یەک ( ٠٠٠٠٠٠.٠١/٠)ئەمە کاتێک ڕوودەدات کە هەر ساتۆشییەک  بیتکۆین(  ئێیر

 ئێیر 
ی

ێک١٨جیاوازە، دێسیماڵ  (بڕوانە وێنەی دووان  ) سفری پاش کۆمایە! ١٨یەکێک و  ,یە، واتە هەر ئێیر

 

تۆش بیتکۆکنت هسیس؟ کسو تس ئێمس هسموو 

ی                     ،پێکسوە، هسرکامس و بادیک بڕو پێکر وی خۆمادێی

"Be your own bank"! 

ەن و ڕەستایبەتمەندن  بیتکۆین و ئاڵتکۆینە 

وبەردارن  و 
ی
مووعتەبەرەکانییر )نەک ئەوانەی بۆ کڵ

 هاوسەنگن  ڕاوڕوونر خەڵک دەکرێن( لەمەدان کە 

 . لەنێوان هەموو سەهامدار و بەشدارەکان پێکدێی  

 بوونن  ەی کاتەکان باس لە موتەمەرکی   زۆرب

ئیستیخڕاجکردن  ئەرزە دیجیتاڵییەکان دەکرێت، کە 

بە دڵنیاییەوە بەشێکیشی ئەکرێت باش بێت و 

ابێتە ئاراوە،  لەڕووی دڵسۆزییەوە ئەمباسە هێی 

 هەرە گرنگ لەمباسەدا لەبەرچاو 
ی

م دوو خاڵ
ی
بەڵ

ێت کە دیارە لەدرێژماوەدا بەقازانجر کەس  ناگی 

 نابێت. 

.  Mining Poolsڕاجییەکان )ئەمەی کە ئیستەخڕە ئیستیخ، یسکسم کەتگەلێیک یەکپارچەی عەزیم وەک کارتێلە گەورەکان نی   ( شی 

یۆملێکۆڵینەوەیەیک  ا دسەلماندی کە هەر هەموو ئەو ماینینگ پووالنەی لە سەرتاسەری جیهان مەیدانن  ماینینگ پوولەکان  ئێیر

وبوونەتەوە و بوونیان هەیە
ی
. تەنانەت ئتێکدا چ دەوڵەژێر کارتێکەرن  هیسەربەخۆن و سەربەخۆ کاردەکەن و لە بڵ ەگەر وایدابنەین  نی  

یۆم بووە، ئەتوانی   ئێمە بەشێوەیەیک بنەڕەنر ئەمە بگووازینەوە   کە ئەم لێکۆڵینەوانە فۆکووسیان تەنیا لەسەر ماینینگ پوولەکان  ئێیر

   و قوودرەنر هاشەکان  )
ئیستەخڕی ئیستیخڕاجانە تەنیا لەالیەن کەرەستەکان  ئیستیخڕاچر ( ئەم Hash Rateکە: النیکەم هی 

یۆمەوە، سەرچاوەیان نەگرتووە، بەڵکوو لە سەرتاسەری جیهانەوە کەسانێک وەسڵن بەم سیستم و  خۆییەوە، واتە تەنیا لە یه ئێیر

ی هاشەکانیان هەموو پێکەوە پێکهێناوە و    
ە بلۆکانەوە و هی  ەتوانی   واردی تائێستا نەمانکردووە، ئ من و تۆی خوێنەریش ئەگەر زنجی 

انینمان هەبێت و کەرەستە    
ئەم سیستمە ببی   وەک ئاوی خواردن و هیچکەس ناتوانێت ڕێگامان لێبگرێت، تەنیا ئەبێت لی 

انە ئەمەش سەربەخۆن  و پێویستەکانیمان پێشیر کڕیبێت.  ڕ  
بوون  ئەم ماینی  و ئەیسەلمێنێت   بەسانان  ئەسەلمێنێت نامووتەمەرکی  

   یا دەوڵەت یا کارتێلێیک گەورەدا نی   و ک
نر هی 

ی
اڵنەلەژێر دەسەڵ ڕ

 گەورەترکردنە .دێسێنیر
ی

ی ئەڵبەت هەمووان ئەتوانن هەوڵ   
وەی هی 

شی   ،٪٥٠و بیکەنە زیاتر لە  هاشی خۆیان بدەن  
م ئەوە ئێمەی خەڵکی   کە نابێت  ٪٥١کە ئەمەش مەترش هی 

ی
دێنێتە ئاراوە، بەڵ

 و ئەنر  ڕێگای لێبگرین. 
ا بهێڵی    

وودا هەردەم کەسانێک هەوڵییانداوە هەلەکان بەخی  ی  
م ئەگەر خلەمی 

ی
ەڵک بە گشتن  ن  بقۆزنەوە، بەڵ

تر ەڵیک ئێمە وشیار ارە خجۆرە نوورساوانەی منیش بڕیوە ئەم !بەر بەم هەلپەرەستییانە، ئەگەر بێنە ئاراوە، بگرن نئەتوانر بن، وشیارت

و بکرێن
ی
وکردنەوەیبکەنەوە، بەومەرجەی بڵ

ی
 دا بەشدار بن، لەگەڵ سپاس! انەوە و بخوێندرێنەوە و تکایە ئێوەش لە بڵ

ڕ یا ئیستی ، ئەمەیە کەدووهسم  
کەواتە یک  ئەمکارە   ناکەن. ئەی خڕاجکارەکان حکومەت بەسەر شەبەکە بلۆکچاینییەکانەوەبە تەنیا ماینی 

ەدایە کە باسەکە خۆشیر و   
 ئەمانەی بەدەستەوەیە؟ ئالی 

ی
ۆڵ ڕ

    ایندا چسەرنجڕاکێشیر ئەبێتەوە، ئاخر لە بلۆکدەکات و یک  کۆنیر
 "هی 

   لەدەست هەموو ندابەشبووە و کەس بەتە
   نییە، هی 

ڕەکان وەهەروەها یا بەهی 
ڕەکان، نۆدەکان، هاسیر  

   لەدەست ماینی 
اندایە". هی 

بەرنامەنووس و پەرەپێدەرەکاندا دابەشبووە. وە هەر هەموو ئەمانە هەرکام لە جێگای خۆیاندا سەهامداران و بەشدارانێیک هەرە گرنگن 

ەبلۆیک بیتکۆینیشلە  یشدا. ئەڵبەت تەنیا ئەمانە، و لەوان شەبەکە و زنجی  گرنگ شەوە وتم،  وەک لەسەری "بسنی  ئێمسی خسڵک"ییر

 گرنگ ئەبینێت: مرۆ ئەتوانێت لەڕووی 
ی

یەتییانەدا گرنگە و ئەمیش ڕۆڵ
ی
نابن. ئاخر بەکاربەرێیک ساکار و هاکەزاییش لەم تۆڕەکۆمەڵ

ەبلۆکەکانەوە ئەمە ببینێ  ناو زنجی 
اربەرە ساکارەکانن  لەمڕووەوە ئەبینی   کە لەکۆتایدا هەر تاکە بەک. ئێمە تهاڕدفۆڕک یا ئینشیعابەکان 

 بە هەموو باسەکەش دەدەن، هەر ئەم بەکاربەرانەن کە نرخ بە ئەرزێیک دیجیتاڵ دەدەن و لەهەرکوێ 
ی

کە هەموو پێکەوە گرنگن و گرنیک

ە بلۆکێکدا کارێیک ناشایست یا تەقەلووبێک ڕووبدات، ئەتوانێت ه ەش یسان ر هەمدفۆڕکێک بێتەئاراوە و ئەوجااڕدیا لەناو هەر زنجی   
لی 

! لەڕووی ؟و ڕووبکەنە کامیان دووقاشبوونە ڕەسەن و کامیان ناڕەسەن بێتبەکاربەرانن کە ئەتوانن دیاری بکەن کامالی ئەم هەر 

ە ئیحساسات تێکەڵ باسەکە  
بەکان  خۆمانەوە ئەتوانی   لەمە بگەین، بەم جیاوازییەی کە لی   حی  

ییە، بەڵکوو تەنیا ن ئینشیعابانر

ە پاش هەر هاڕدفۆڕک یا ئینشیعابێیک شەبەکە یا ئاڵووگۆڕ لە پڕۆتۆکلدا،   
ێنێتەوە! لی  ڕ  الیەنەکان ئەییر

ێمەی ئدرووسنر و نادرووسنر

 دیکە، یا نەخەیر تەنانەت پاش هاڕدفۆڕکەکەش هەر بەم  یووزڕ ئەتوانی   هیجرەت یا کۆچ بکەین
ی

بۆالی ئەرزێیک دیجیتاڵ

ە  بلۆ زنجی 
ی

 بمێننەوە، لەهەر هەموو ئەم حاڵەتانەدا تەنیا هەر بەکاربەرانن کە ڕەوتەکان دیاری دەکەن، کەی ماوە وەفادار بمێی   و لەگەڵ

ی سەرمایە داندراوەکان  خۆیان    
 و ناڕوونیشدا ئەوە بازاڕە کە ڕەوتەکە و و حزووریان ئەویش بە هی 

ی
لەو شەبەکەدا. لەحاڵەنر دوودڵ

https://de.wikipedia.org/wiki/Ethereum
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مە کە ئەڵێت، تۆش خاوەن بیتکۆین یا ئاڵتکۆینە بۆیە پابەند ئەمێنی   بەم درووش ڕەسەن و ناڕەسەنەکە دیاری دەکات،

یشیت تمانڕەسەنەکانییر
ی
لەدەست  لەدەست خۆماندا و  ، کەواتە ئێمە هەموومان خۆمان بانیک خۆمانی   و دەسمایە و دەسەڵ

ەک عزەیل ان و بانکەکانمان بۆ بەدیارن  پێیە و مەهەمووماندایە، هەموومان پێکەوە و ئەمەش داهاتوویەیک بە نر  دەوڵەتە موتەمەرکی  

امە   نێوان نی  
ێت و ئاسۆیەیک سوسیالیستییەکانمان بۆ لەگۆڕ دەن و  کاندەسمایەدارییە ئایدیۆلۆژیکییەسەدەی بیستەم و شەڕە ناڕەواکان 

 !ڕوون  مرۆیمان بۆ بەدیاری دێنێت

! بسهسشتێیک ئۆتۆپیانی ئاز دنی و دمودسیسک بۆ بیتکۆکن وەکوو    )وە ئسمسش زۆر گردگس!( خۆبسرپرسایستیی

 " وانینەکان لە دەستەواژەی "ئێمە بانیک خۆمانی   ڕ  
( یاخود بانیک بڕواپێکراوی خۆت بە we're our own Bank)یەکێکییر لە تی 

"Be your own bank "هەرکەس . ، واتە هەرکەس خۆی بەرپرش کار و هەڵسوکەونر خۆیەنر  ئەگەڕێتەوە بۆ خۆبەرپرسیارەتن 

و تەنانەت مولزەممان ئەکات بە  ۆسئێمسی هسیس سیس کس بلۆکچاینسمسش ئسو د و کارکیئخۆی پۆلیس و چاوەدێری خۆیەنر و 

یەک  : لەسەر بەرزترین شاچ  جیهان حەشیمەتێیکێڕانەیەبڕوانە ئەم نمونە کە زادەی تەخەیویل من  نووسەری ئەم د. بەرپرسیارەنر 

 جیهان  حەوت میلیارد نەفەر لە خەڵیک، کەندوویەکن  عەزیمییان لە هەنگوین درووستکردووە، ئەم هەنگوینە بەشی ملیۆنن  هەنگ

انین  لەسەر بەرپرسیارەتن  خۆی، دەکات و خۆڕایشە، هەرکەس ئازابێت و    
هەلەکان ێنێت و پێویست بەکارب جلوبەرگ و کەرەستە و لی 

بە مرور تا ، ، تا زیاتر باشیر بەشی خۆی لەم هەنگوینە بپچڕێتو بە هەموو کەندوکۆسپەکانییەوە ە بچێتە ئەو شاخبقۆزێتەوە و 

ۆکە بەردەوام ئەینەش ههەنگوین  زیاتر بکەوێتە دەست خەڵکەوە، نرچ  ئەم هەنگو  ێت و تا دێت بەتا دێت زیاتر ئەبێتەوە و ئەم چی 

ۆیک بلۆکچاینە !.وێتە سەر ڕێگای.... هتاد ئەکەدژوارن  و لقوپۆنی زیاتری یاسان  و تکنییک و  ۆکێک کە  بە زمان   ئەمە چی  ، چی  عامن 

بەڕێوەی  ەزەفکەسانێیک کارمەند یا موو نییە تا  ناوەندێیک مەرکەزن  بلۆکچاین کەواتە،  !"زادەی تەخەیویل من  نووسەری ئەم دێڕانەیە

و  ەکانەتن  یا پرایڤەیت کەیتایبڕەمزەکانمان بۆ هەڵگرێت یا لەکانر ونبوون  کلیلە گووگڵ یا یاهوو نییە تا ،  کارەکانیمان بۆ بکەن  و  نببە

، ئەوانمان بۆ چاالک بکاتەوە، چوونکە ئەمکارە ناموومکینە و ئەمە تەنیا لەسەرشان  ئێمەی یووزەڕ و بەکاربەرە و خۆمان پاسوۆڕدەکان

یعالمییان کردووە کە گەلێک ئکبان لەمدوواییانەدا دیارە )بەرپرسیارن  ئەمشتانەین لە جیهان  بیتکۆین و ئەرزە ڕەمزنیگاریکراوەکاندا. 

ادن  نییە و پەیوەندن  کلیلە تایبەتییەکان ل  "هسڵگرتیی  قایم"ئامادەن کاروباری  ! ئەمە ئی  بەکاروباری  ەئەستۆ بگرن دیارە نەک بە خۆڕان 

، ئییر کەس هیجی بۆناکرێت، نەداوەناو بلۆکچاینەوە  وانن ئەو کلیالنە تەنانەت ئەو بانکانەش نات، چوونکە ئەو کلیالنە ئەگەر بزر بیر 

تن  یا عموومییەکان یلە گشوی کلئەو بتوانێت لەڕو  "ڕەنگە"زنەوە، مەگەر لەداهاتوودا کاتێک کۆمپیوتری کووانتۆیم درووستکرا، بدۆ 

نزیکەی هەر ئێستاکە  . و هێشتاش دڵنیا نی   کە بکرێت ، کلیلە تایبەتییەکان بدۆزێتەوە، کە ئەمەش زەمان  ئەوێتڕاتەکانەوە-یا هاش

ە ساڵەهایە ک  ، دەکووترێت یه دامەزرێنەری بلۆکچاین و بیتکۆین واتە ساتۆشی ناکامۆتۆنکە نر  خاوەننچوار میلیۆن بیتکۆین هەن  

ەکان  جیهان هەموویان سوپەر کۆمپیوترەکانیان خستۆتە گەڕ بۆئەوەی لەڕووی کلیلە گشتییەکان  یا پدەستیان لێنەدراوە   
بلیک  ا، زلهی 

 ڕابردووەدا نەیانتوانیوە و هەموویان لە  م بیتکۆینانەدا سەر ئەدەست بە ڕاتەکانیانەوە-کەیەکانیان و هاش
ی

م لەم دەساڵ
ی
بگرن، بەڵ

ش ەزیرە، ئەویمی   و قایم و نفووزناپن. ئەمە ئەیسەلمێنێت کە بلۆکچاین چەندە ئەداتەقەالی خۆبەخاوەنکردن  ئەم گەنجە دیجیتاڵیانە

ێت، ێیک هەڵە بئەگەر ئەرزەکان  خۆی بۆ ئەدڕەسە بەم پێیە، هەر یووزێڕێک (!بلۆکچاین المەرکەزییە لەبەر ئەوەیتەنیا   
ئییر نی 

، مەگەر  نەی بۆ بگەڕێنێتەوە و کەواتە ئەم ئەرزە ئەفەوتێت و ئەم خاوەنەی نابێتەوە بە خاوەن 
ی
ناوەندێک بوون  نییە تا ئەم ئەرز و پوڵ

ێتەئەوەی کە خاوەن  ئەو ئەدڕەسەی پوڵەکەی بەهەڵە بۆچووە بناسێت و ئەویش   
وە بەویسنر خۆی پارەکەی بداتەوە یا هەر بینی 

م ، ەی لێوەی هاتووەسەر ئەو ئەدڕەس
ی
ە ، چوون خاوەن  ئەو ئادڕەسەی ئەرزەکان  بە هەڵلەبوواری یاساییەوە، ڕەنگە هیچ نەکرێتبەڵ

ە و هەرکەس ئاکشنەکانتەنیا خۆی بەرپرش حەواڵ و تڕانس! بۆیە هەموو ئەمانە وادەکەن کە هەرکەس بۆچووە ڕەنگە نەزانرێت کێیە

، چوونکە لەم جیهانە ڕەمزنیگارییەدا تەنیا ئەوکەسە خاوەن  خۆی بەرپرش قایم هەڵگرتن  کلیلە تایبە  ئەو نر و خسووسییەکان  خۆیەنر

 
ی

نەی ناوییەنر  یا والێتئەدڕەسە و ئەو کیفە پووڵە دیجیتاڵ
ی
یا ەی ئەو والێتە ، کە خاوەن  پابلیک کەیەکان یا کلیلە تایبەتییەکو ئەو پوڵ

 بێت! ئەو والێتانە 

ادی ئەم تێکنۆ  ێت. لۆژییە نییە، بەپێچەوانە ئەمە کارکردەکەیەنر کە جووانن  و کاران  بەم تکنیکە ئەبەخشبەبڕوای من ئەمە هەڵە یا ئی 

زۆرجار گلەن  و شکایەت دێتە ئاراوە، کە دەکووترێت گوایە بیتکۆین فرە ئالۆزە! ئەوەی بۆ من لەم تێکنۆلۆژییە نوێیەدا بە تایبەت 

ڕنێت ئەگەیەنێتکە بیتکۆین هەر یووزڕ و بەکاربەرێئەمەیە  سەرنجڕاکێشە، 
  . ک بە ئاستن  بلووغبوون لە بەکارهێنان  ئینیر

ی
وە بەڵ

، متمانەبەخۆبوونێیک ئێجگار بەرز و هاوکات بەڵکوو لە واقعیشدا ئەمەیە کەبیتکۆین  نەک هەر لە ن  ئازاد دژواریالیەن  

 بە هەمووان ئەبەخشێتخۆبەرپرسیارەتییە
ی
ێت، کەواتە ئەیەوێت پۆلیس بوون  نەبمرۆ ئەگەر . ک و مەسئوولییەتپەزیرییەیک باڵ

یەتییەوەئەبێت هەموو تەعەهودیش بدەن کە کەس دزی و کاری ناڕەوا ناکات
ی
واتە هەموو  ،، کە ئەمە ئەچێتە بەشی ئەخالفر کۆمەڵ

یخۆیان پۆلیس و چاوەدێری خۆیان بن. 
ی
بە رئامەدن  و کا و جووان  فۆڕم  ەیە کە لە بیتکۆین و بلۆکچایندا ئەم خۆبەرپرسیارەتییە باڵ

ت! ئییر چارەسەر دەکا یشگرفنر گەورەی ئینسانن  "متمانەکردن"  ،وێڕای ئەوەی کە هەر بلۆکچاین خۆیباسەکە ئەبەخشێت. 

پێویست ناکات من متمانە بە کەسێک بکەم یا نەیکەم، چوونکە لە بلۆکچایندا هیچکەس ناتوانێت تەقەلووب بکات، واتە سیستمەکە 

 و فەس
ی

 و ئیدارن  نادات و بەشێکادڕێگا بە گەندەڵ
ی

ەوەی کە وانەی وێڕای ئلەمەدایە! هەر بلۆکچاینیش  لە جوانییەکان   ییر ی ماڵ

وون  من ئەمە لە خۆمدا هەستپێدەکەم، کە سەرقاڵبلەپەراوێزدا ئەتوانم بڵێم: "خۆبەرپرسیارەتیمان لە ئاستێیک بەرزدا پێدەدات. 

کردنەوە  تداناوە و هاوکا یشئەسکەناسلەگەڵ  مسەر چۆنییەنر هەڵسوکەوتکارتێکەرن  لە  ،بلۆکچاینتێکنۆلۆژی بە  مڕۆژانە تووشی بی 
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وانینەوەی لە ڕابردوو کردم، تووشی  ڕ  
سینەوەی لە هەندێککەشو تی  ویان هیچجۆرە لەئاست کارگەلێکدا کە کردبو  ، کە دیتمکردم   لێیی

تەنانەت  و وومە قەیووم، وە بەرپرسیارەتن  مادن  و مانەوی بەپێچەوانە من ببو نەخستبووە سەرشان  خۆیان  بەرپرسیارەتییەکیان

ۆچووبوو، هەم ەمەش لەئەساسدا باش نەبوو، ئکارەکان  ئەوانم لەئەستۆ گرتبوو و یاسان    ڕ ش کارم بۆکردبوون بەبەال من هەم کاتم بەفی 

کیاندا تەنانەت لەمەوردێپێوارید ببوو و و هەمیش ئیعتیباری یاسایم خەدشەی  یان کردبوومەوە تووش زیانو تەنانەت لەبوواری مادیش

بەپێچەوانە ئەوان لەهەموو بووارێکەوە مەسوون مابوون و لەئەساسدا تەنیا من قووربان  ببووم، واتە تووشی زیان  جەستەیش ببووم، 

م کە م یا ڕەنگە غورور، خۆمم قووربان  کردبوو. خۆم بەدەسنر خۆم بەهۆی تێکەڵکردن  ئیحساسات،  خۆم کردبووە  نتەرەفەکانییر

بۆیە !! ئیستیعارییە() ێکەنیبوونشم پبە ڕیشی الوەتەنیا قازانجییان کردبوو و لەو چەتری حیفازەتییان هیچ خەسارێکیان نەدیبوو و 

بوو وەک و ئەوان جەسارەتییان نە یەخەی هەندێکیانم گرتەوە و تەسوییە حیسابم لەگەڵ کردن، کە دیارە بوو بەهۆی دڵ ئێشانیش

نەوە و کەوتنە بدە چەندین ساڵەی من بۆئەوانمەرد و مەردانە لەئاست کارەکانیاندا بووەسیر  و تەنانەت پاداشنر لەخۆبووردییەکان  

ون  و ڕجووعێک بکەنەوە بە دڵ و دەرو  نناونووتکە نانەوە، کە دیارە ئەمە ئیشی خەڵیک ناحەساوە! ئەگەر مەنتفر لەباسەکە بڕوان

، ،دانیان حاکم کەنخۆیان و ویج نەدەبوو و نابێت دڵیان بێشێت و منیش لەداهاتوودا ئییر ڕەفتارم  بۆ ئەوەی خۆشیان ئاسوودە بیر 

چەند  ەگەڵ لحەساو ەت تەسوییە ئەڵب ، وە ئەمە لە قازانجر هەموومانە! ئەخەمە جێگای ئیحساسات  زیاتر و مەنتفر لەگەڵیان ئەگۆڕم 

، ئەوانەی پێیانوایە گوورزی خۆیان وەشاندووە و ئییر وەک بەرزەیک بانان بۆی دەرچوون، هێشتا بکرێتکەسێکیدیکەش ماوە کە 

 ....!"و خەبات درێژەی هەیە ماویانە

ی ئسشق بس ئسرزی ڕەمزدیگارککر و  ی خۆشسویستسکست ۆسیاد مسکس – بیتکۆکن یسکسمێی  !یسکسمێی

 داهاتوودا ئەخوازم؟ ئەمە ڕێگاخۆش ئەکات وەکوو ئایەتێیک ئینجییل لەمباسە بڕوانم، "تۆ 
ی

من چ ئاواتێک بۆ بیتکۆین لە دەساڵ

ە یەکەمی   ئەرزی ڕەمزنیگاریکراو کە هاتە جیهان  مەجازییەوە یەکەمی   خۆشەویستەکەت لەیاد کردووە!" هەموومان ئەزانی   ک

( واتە هاوتا بە هاوتا بێت. بۆ ئەو Peer-to-Peerبیتکۆین بوو. وە بیتکۆینیش بەم ئامانجەوە دەستیپێکرد کە ئەرزێیک )

نر بخوێننەوە ، هیوادارم بتوانن زانیارن  پێویس کەیسپینامەخۆشەویستانەی نازانن مەبەست لە هاوتا بەهاوتا چییە، تکایە با 

 !  لێوەربگرن وەک سەرەتایەک بۆ ناسی  

 هاوتا بە هاوتان  ئەم ئەرزەچاوێک لە ڕۆژە سەرەتاییەکئەگەر ئێمە 
ی

 ان  پەیدابوون  بیتکۆین بکەینەوە، بووعدێیک هەقیفر و گرنیک

 داخەوە هێشتا بیتکۆینم نەناسیبوو و پاشان کە ناویم بیستەوە، وەک زۆرکەش)کە دیارە من ئەوکات زۆربەیگاریکراوە ئەبینی   ڕەمزن

ە، تا ئەوەی کە    
 دەوڵەتەکان و بانکەکان لەدژن  زۆر بەهی 

عەوایم دیکەش بەنر  ئەوەی بیناسم مەحکوومم کرد، چوون تەبلیغانر

ە . ئەمەش تەنیا بەو واتایە نییە ک(و ناسین  و چاو و دڵ و دەروونیم بەیەکجارن  ڕوون کردەوە! بەڕاستن  چوومە پای خوێندنەوە 

ایەک یا هەرشتێیک دیکە بە بیتکۆین بکڕێت، بەڵکوو ئەم یووز  ڕێک،ێیووزێڕ یا بەکاربەرێک تەنیا بتوانێت پییر   
 ڕە ئەشتوانێت هاوکات ماینی 

ێیک بیتکۆینیش بێت، کە ئێمە  ڕ
  نۆدێک وەیا هاسیر

ی
. لە فوونکشن  ئەسکەناس یا پوڵ اغەزیدا کئەمە لە ئەسکەناسدا ئەسڵەن نابینی  

ار یا یەنر و یووزێڕ وەیا میللەت تەنیا ئەبێت پەیدای بکەن، بەکو ئیدارەکار  ر و هەمووکارەیە و بانک دابەشکا دەوڵەت خاوەن و پارێزەر 

ات و هتاد. لە جیهان  بیتکۆیندا میللەت س و می   یا ئی 
ۆ لەگەڵ ئەتوانن هەمووکارە بن وەیا هەر هیچ نەبێت ئەتوانن ڕاستەوخ بازرگان 

لە پەیوەندیدا بن، وەیا ئەگەر شارەزاییان لەم تێکنۆلۆژییەدا هەبێت خۆشیان بەشێک بن لەم  پەرەپێدەران  و تەوسەعەدەهەندەگان  

دا بوونیان نییە و کەشیرزە دیجیتاڵییە ڕەسەنەکان  دپەرەپێدەرانە و لەمبووارانەدا هیچ بەرگرن  و سانسۆڕێک لە جیهان  بیتکۆین و ئە

 و سەربەخۆ و تا ئاستێیک زۆر 
ی
ن، ناوەندێیک خاوەندار بوون  نییە بەڵکوو ڕاستەوخۆ، هاوتابەهاوتا ئۆپنسۆڕس یا سەرئاوەڵ یا  هەمەگی 

ی اترین کات و کەمیر  
، لە منەوە بۆ هەمووکەس و لەهەمووکەسەوە بۆ من ئەتوانرێت بە خی  ڕ  

ڕ توو پی   
ندێکیاندا بە ن هەزینە یا لە هەپی 

ەبلۆ ش. چوونکە هەر تاکە بەکاربەرێیک بیتکۆین هاوکات ئەبەالش ڕەدوبەدەڵ بکرێن کەکان لەسەر  توانێت گشت سیستمەکە و زنجی 

 بێت، حەواڵە و تڕانس ئاکشنەکان بەپن   درووسنر و  ویش یەک لە چاودێران  ابەزێنێت و ئەکۆمپیوترە تایبەتییەکەی خۆی د

 دۆزینەوەی بلۆیک بەعدن  بدات واتە ماینینگ بکات و غەڵەتبو 
ی

 ۆی لەم هەنگوینەخ بەشی ونیان تەئید یا ڕەت بکاتەوە، ئەویش هەوڵ

. دیارە ئەشتوانێت ئەمکارانەش نەکات و تەنیا بیتکۆین بکڕێت و هەڵیگرێت یا هەر نەیکڕێت و وازی لێبێنێت، بڕیار تەنیا بچڕێت

چاینەش و انیک بیتکۆین  خۆی و یه هەموو بەکاربەران  دیکەی ئەم بلۆکلەدەست خۆیدایە و هەموو بەکاربەرێیک بیتکۆین ئەتوانێت ب

ۆ و داش و زێدکاش و ئێیر و تڕۆن و ئیۆس و غەیرەش بێت. ئەمانەن کە ئەم سیستم و  ڕ بلۆکچاینە موازییەکان  دیکەش وە ک مۆنی 

 و کاران  تێکنۆلۆژیی
اڵە دەکەن و باشی و جووان  ڕ

، کە ە بێوێنانەدایەەکەش هەر لەم تایبەتمەندییتێکنۆلۆژییە، واتە بلۆکچاین دێسێنیر

ەپێشیر مرۆڤایەنر شتیوای بەخۆیە ینوێیەش   وە نەبینیوە و ئەم شۆڕشی نۆڤێمیر لەڕووی نەزەرییەوە ەوە ٢٠٠٨ کە لە نۆڤێمیر

 سەری  هەڵداوە و 
ی

ۆزی هەموو ی یەکەوە بە کردەوەش هاتۆتە جیهان  مەجازییەوە ٣لە ڕۆژی  ٢٠٠٩لە سەرەتای سەریساڵ پی 

 مرۆڤایەتن  بێت! 

ڕفێکت  
ن و ب، ئەگەرچی دیارە هیچ شتێکیش تەواو و کەماڵ و نر  ڕەخنە نییە و نەوبادن  ئی   پی   مەرکەزیبوون  اش هەندێککەس وردبینیر

ڕەکان دەکەن و هەندێکجار   
ەشی دەکەند ماینی  م بەوجۆرەی کە ، ڕاماتی  

ی
رفتێک ەک گو  نییە، ئەگەرچی ئەتوانرێت نیشاندەدرێتبەڵ

 چارەسەرن  بدرێت
ی

 . ببیندرێت کە بوون  هەیە و پاشانیش هەوڵ

ڕە گەورەکان  یسکم  
شی تەنانەت تووشی  بیتکۆین ڕۆژێک تووشی هەڵەیەیک تکنییک یا مرۆن  یا ، ئایا ماینی   

 یمان ناکەن؟٪٥١ هی 

http://www.emrro.com/pdf/bitkoyin.pdf
https://bitcointalk.org/index.php?topic=559217.0
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نۆدەی ڕاستەوخۆ پەیوەندن  بە والێت یا کیفە پوڵە دیجیتاڵییەکەی منەوە هەیە، کارەکان  خۆی بە باشی و درووسنر ، ئایا ئەو دووهسم

 و پایک بەڕێوە ئەبات؟

ڕێک حەواڵەکەی من سێاسم  
    ، تەئید دەکات؟لەالیەن منەوە پاش ناردن  ، کەی و چ کاتێک ماینی 

ەکەمی   ی وەک ئەزانی   بیتکۆین یەکەم هەنگاو و سەرهەڵدان  بلۆکچاینە، کەواتە هیچ پەدیدەیەیک نوێ نر  کەموکووڕن  نییە، تۆ سەیری

  ماشین  
ی

ی ئاڵمان لە ساڵ  
کەنر دایملی  ەبوو؟ ، ئایا هیچ کەموکووڕن  نساڵ لەمەوبەر دایەدەرەوە بکە ١٣٢واتە  ١٨٨٦جیهان کە شی 

کەتە  ی٢٠١٩ی مۆدێل دەی وەرە ئێستا سەیری بێی      سەیا دەچێت؟   هەر لەو ئاوتۆمبیلەی ئەوکاتبکە، ئایا هەر ئەو شی 
یری نەخی 

یدە بکە کە ٣تێسالی مۆدێل  ترین ئاکوو یا پاترییەوە!  پێشکەوتووترین هاییر   
نێنر  یا هەر لە بوواری خۆیەوە، سەیری بە بەهی  ڕ

ئینیر

نێت ببینە، ئایا هەر یەکن؟ ئێستا تازە بلۆکچاینیش هاتۆتە یارمەتییەوە و  ٢٩بکە و ئێستای پاش  ١٩٩٠سەرەتای دەیەی  ڕ
ساڵەی ئینیر

خەرییک بەرد  ەبە چەپ و ڕاستیانەو ەکانیان و سیستم، ئەگەرچی بانکەکان و دەوڵەتەکان دانەخراون کانکەواتە ڕێگا تەکامویل پێداوە!  

 ژیر خستنە سەر ڕێگای بلۆکچایی   
ی
م مرۆف

ی
ان بەباشی ناسیوە یش، پتانسیەیل بلۆکچاینیدەوڵەتە بەدەربەستەکانهەندێکیش لە و ، بەڵ

-تکۆینگەورەترین ئینشیعابەکەی ئەو واتە بی  بۆنمونە هەر لەڕاستای چاکسازیدا، با چاوێک لە !ەوەڕێگای پەرەپێدان  هەر ئەدۆزن و 

وییەکە -بیتکۆین  بە پێچەوانەی بیتکۆین، .بکەین( BCHکەش )
ی
ەنت و بەکاربەران  لەناو کلییکەش بۆنمونە خاوەن تەنەوع و تێکەڵ

 و  لەمەڕ بەڕێوەبردن  پڕۆتۆکولەکان تەنیا لەدەست یەک تیمدا نییە کەشدا متمانە-خۆیدا. وە ئەمەش نیشان  دەدات کە لە بیتکۆین

 ( و کازا الیتنینگ نۆدRaspiblitz . لەبابەت فوول نۆد یا نۆدی تەواویشەوە، ڕاسنی بلییر  )ئەمەش بەر بە مەرکزیبوون  ئەگرێت

(Casa Lightning Node  کارەکان ) ەکان  ی. ئەوەندەشی بۆ ماێکوپێیک و وەستایانە بەڕێوە بردووەبە ڕ تا ئێستا خۆیان ڕ  
 بیتکۆین  نی 

قابییل کە هاتۆتە ئاراوە،   نگالیتنیدا پێشنیازی یشلە بیتکۆینئەگەڕێتەوە، ئەمانە لە سیستیم کالسییک هاوتابەهاوتا تێپەڕیون.  کەش

وانیر ئەزموون جبوون  ماینینگەکان" بێت، جارێکە زۆر شت لەبارەیەوە نازانرێت تا ڕێگاچارەی گرفنر "مەرکەزیو ئەتوانێت  ەتەحسین

   دا، چوونکە لە نیهایەتنەکرێت
ی

ەبلۆکەکاندا ئەنجام زنجی   کۆتان  حیسابوکیتابەکان هەر بە شەبەکەی الیتنینگ لەناو حەلوفەسڵ

اڵەکردن  سەلماندن  کارکرد یا هەمان پرووف ئاف وۆڕک ئەدرێت. هاوکات ڕ
م ئایا ئەمانە بوونیان هەی یشڕێگاگەلێک لەمەڕ دێسێنیر

ی
ە، بەڵ

ێت، بەڕاستیش قابییل بەکارهێنانن و ئایا بتوانرێت کەڵکییان لێوە ستە نیشانبدرێن و یپێو جارێکە تافر نەکراونەتەوە و ربگی 

 ا دەستیپێکردووە! و داهاتوو تازە ئێست نگاوە سەرەتاییەکان  بلۆکچایندایەلەهە هێشتا مرۆڤایەتن  پێشیر وتم، ندرێن! وەک بسەلمێ

 

 با تاقس ئامادجسکسی بیتکۆکن ۆسبسرچاو ون دسکسین

ێنان  رهەکاب ، یەک لەم باسانە دژووارن  کانحاشیەیەسەر بابەتە فوکوس ئەخرێتە  ئەغڵەبگرفتێیک دیکە ئەمەیە، بە گوومان  من، 

 بیتکۆین ساکارتر بکەنەوە، کە ئەنر  ئەپڵیکەیشنەکان یاهەمان بە بیتکۆینە. 
 بیتکۆین ئەنر  بەکارهێنان 

رنامەی ئەکووترێت: پەرەپێدەران 

، دیارە ئەم پرسیار و ڕەخنانە نەک هەر خبن و زۆر پرسیاری دیکەی لەم چەشنە.  و والێتەکانیان و هتاد ساکارتر  بەکارهێنانیان راپ نی  

م ئەتوانن لە تێگەیشتن  سەرەیک و هەقیفر لە بیتکۆین دوورما
ی
و ئامانجمان  ان بەرنن بخەنەوە یاخود بەالڕێمبەڵکوو پێویستیشن بەڵ

 یل  ون کەن! 

کە زیاتر لە نیوەی هەموو ئەوانەی ماشینیان هەیە و ماشی   لێدەخووڕن، نازانن سیستم و تکنییک ئەم ماشینەی ژێرپێیان ئێمە ئەزانی    

ی لێخووڕینەکەی بوون. هەر بەم هۆیەشە کە نیوەی زیاتری ئەم   
چۆنە و چۆن کاردەکات، ئەوان هەر یاسای هاتووچۆ دەناسن و فی 

" ،   
بۆیە هەموو ئەمانە ناچارن متمانە بە  !" کۆمپان  ماشینسازی خۆت بەBe your own car companyلێخووڕانە ناتوانن بڵی 

تان  پێشکەوتو  سەندیکای چاوەدێران  تکنییک میکانیکەکان و
ی
! ئەم ( بکەنTÜV)وی کەرەستەسازن  لە ئوروپا و جیهان و لە وڵ

و بێجگە لەمە ڕێگای دیکەیان نییە. ئەمەش ( TÜVو بە کورتن   Verein-Technischer Überwachungs) دەستەواژە ئاڵمانییە

یم ئەم تکنیکە  الی   ڕ
 ناوەندگەران  و سێنیر

ی
م دەکات. ئێمە ناچار بە قەبووڵ

ی
ەو، مەرکەزییەت لۆکچاین و زانر ئسیستیم بێکۆ ئ بەڵ

اڵ یو بەواتایەکییر ئەگەر بلۆکچاین ناوەندگەرا  فەشەل دەبوو هەر لە سەرەتاوە کنۆلۆژییەکە هەڵناگرێت، دەنا هەموو تێ ڕ
، بوویایەا سێنیر

ت ۆلۆژییەیک ئاسان  چاوی لێدەکرا. بۆیە هەم بلۆکچاین ئەبێت وەکخۆی بمێنێئییر ئەم هەموو ناوناوبانگەشی نەدەبوو و وەک تێکن

اڵ بێت و هەمیش ئێمەی بەکاربەران   ڕ
تر  بڕوابەخۆبوونە ئەمێت ئەبواتە دێسێنیر   

ێل  . ئێمانو بکەین و خۆبەرپرسیارەتییانە لەخۆماندا بەهی 

 هەیە کە دەڵێت:  کانت فەیلەسووف  ئاڵمان  
ی

جورئەتت هەبێت لەوەی   " واتەSapere Aude" ئیستالحێیک التین  جوان و بەناوبانیک

 خۆت وەربگریت
ی

: بڕیار بدە زانا و تێگەیشتوو بیت، نەک خول و ، یا بە واتایکە بتوانیت تەنیا کەڵک لە زەین و ئەقڵ من  !ول!  ەکییر

م، بڕیار بدە سەربەخۆ و سەربەخۆیخواز بیت ی  
یاد دەکەم و دەبی    

 ، وە ئەمەش نەک هەر بە درووشم، بەڵکوو بیکە بە زانر ئەمەشی پی 

 !خۆت

مە ئەبینی   کە بە ڕووالەت ێونە ئەمڕۆکە ئسیەنسە! بۆنمبابەتێیک دیکە کە پێویستە سەرنجر زۆری پێبدرێت، کارئامەدن  یا هەمان ئێفیت

اکارت لە چرکەدا ئەتوانێت حەواڵە و تڕانسئەکشن  زیاتر ڕەدوبەدەڵ بکات  بۆنمونە ا، واتە ڤی    ئیعتیباری ڤی  
ا بۆنمونە بیتکۆین، ت کارنر

ا ئیدیعا  م لەڕاستیدا هەڵسەنگاندنێیک زۆر هەڵە و نابەجێیە. ڤی  
ی
ئەمەش ئەگەرچی لە ئارگوومێنتێیک باش و قابییل قەبووڵ ئەچێت، بەڵ

ەک و و ی مەجازییەکان، سفر  ئەکات کە سیستمێیک خەرجکردنە. ئەو پوڵیێک خەرجدەکات کە لە واقعدا بوون  نییە و تەنیا ژمارە

https://www.daimler.com/konzern/tradition/geschichte/1885-1886.html
https://www.daimler.com/konzern/tradition/geschichte/1885-1886.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Tesla_Model_3
https://github.com/rootzoll/raspiblitz
https://store.casa/lightning-node/
https://en.wikipedia.org/wiki/Lightning_Network
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یش ا دەیکات قەرزدانە لەم بۆ ئەو و لەو بۆ ئەم، کارە واقعییەکان، واتە ڕەدوبەدەڵ دەک ئەوانییر ات لەناو سیستمێکدا، ئەوەی ڤی  

اکارت هەسنر پێناکەین.    ڤی  
 پووڵەکان دوواتر بە شێنەن  لەپشت پەردەوە دەکرێن، کە موشتەرییەکان و بەکاربەران 

ئاڵووگۆڕپێکردن 

اکارت زۆر   ڤی  
ا کارت، کەواتە لەڕاستیدا کاروبارەکان  لە بیتکۆین خاوتر و بگرە زۆر زۆر زۆریش گرانیر ئەکەوێت لەسەر خاوەن ڤی  

تا یەک خوولەکدا  ەچرکچەندین چوونکە حەواڵەیەیک بیتکۆین، هەر چەند بیتکۆینیش بێت گرنگ نییە، بەکەمیر لە یەک دۆالر و لە 

اکارت زۆر گرانن و ئەگەرچی ک ئەکرێت و لە چەند خوولەکیشدا تەئید ئەکرێت و ئەچێتە پەی کاری، لەکاتێکدا  اری ئێمە ئەمانە بە ڤی  

م کارە ڕاستەقینەکان لە پشت پەردەوە زۆر زیاتریان پێدەچێت. 
ی
ا بەڕێوە دەچێت، چوونکە پارەی زیاتر دەدەین، بەڵ  

ە مخی   
ن کاتێک لی 

پارەکە ، واتە ڕۆژ ئەم کەمبوونەوەی پارە لەسەر حیسابەکەم نوورساوە ٣شتێک بە کارنر بانکییەکەم ئەکڕم، جاری وابووە پاش 

م لە بیتکۆین و ئەوانیدیکەشدا ئەم ئاڵووگۆڕە ڕاستەوخۆ ڕوودەدات. وەک لە ڕ 
ی
استەوخۆ لەسەر کۆنتۆکەم کەم نەکراوەتەوە، بەڵ

ای لە جێگ یا نیو بیتکۆین، ئەم ساتۆشییانە هەزار ساتۆشی  ٥٠٠بابڵەین ئەکاتە سەریشەوە وترا، کاتێک من شتێک بە بیتکۆین ئەکڕم، 

 ٥٠٠ن  خاوەنەکانیان ئەگۆڕێن، واتە من ئێستا خاوەئەمێننەوە، تەنیا و لەناو بلۆکەکان  خۆیاندا خۆیان نابزوێن و هەر لە بلۆکچایندا 

م و با بڵەین کاک کاروان  دووکاندار خاوەن     هەزار ساتۆشی کەمیر
پاش ، وە ئییر کە من بۆمناردووە  یەزار ساتۆشییەهە ٥٠٠ئەم نون 

ێک ناتوانێت ئەم بەخاوەنبوونەی لێوەرگرێتەوەتەئیدی درووستن  ئەم حەواڵە، ئییر    
 کلیلە  خاوەن ، مەگەر بۆخۆیهیچ هی 

کە نیو بیتکۆینەکەی چۆتە سەر، لەم حاڵەتەدا کەش دیکەش  نەبێت( Public Key)ئەو کلیلە گشتییە  (Private Key)تایبەتییەکەی 

 !!بەدەگمەن ڕوودەدات، کە ئەم حاڵەتە ەفەوتێتنابێتە خاوەن  و ئەم نیو بیتکۆینە لە ڕاستیدا ئ

، هەروەک پێشیر مەعزەل و مەبحەش کردنە سەر کارئامەدن 
شان  دابووین، ( نیscalability) میقیاس پەزیریش فۆکووس و تەرکی  

یم ئەرز ڕەمزنیگاریکراوەکانمان دەبات. ئێستا ئەزانی   کە بیتکۆین   بەرەو  الی   ڕ
ڕەتکردنەوە و چاوپۆشیکردن لە نامەرکەزییەت و دێسێنیر

ژن  ساتۆشی )Bitcoin Cashکەش )  
 کەکانیان، ئەم مەعزەیل( بە گەورەتر کردنەوەی بلۆ Bitcoin Cash SV( و بیتکۆین کەش ڤی 

بیلیتییەش
ی
ا بە دەچارەسەر  سکاڵ ان  و زۆرن  تڕانسئەکشنەکانیان لەگەڵ ڤی    

گەیەنن، کە ەر ئەئاستێیک هاوسەنگ و بەرانبکەن و خی 

ڕەکان و هەمیش هاستینگەکان بکەونە دەست دەستانێیک سنووردارکراو و    
دیارە ئەمەش بەرەو ئەم مەترسییەمان ئەبات کە هەم ماینی 

اڵەبو  ڕ
ە بەتەماین لەدەسنر ڕزگارمان ببێت! کەمەوە و ئەمەش هەر ئەو واتای جاران  سێنیر ی  

 ونەمان بۆ تەدایع دەکاتەوە کە لە می 

اڵە مانەوەیئێستا ئییر بەم ئ ڕ
اڵەبوون و دێسێنیر ڕ

انم کە وو بیتکۆین، نەک هەر لەسەر دڵم دادەنێم، بەڵک اکامە ئەگەین کە: دێسێنیر ئەرسی 

وتۆنۆمن  و ئا هەر لەم نامەرکەزی بوونەیدایە. کەواتە ەهای هەقیقن  بلۆکچاین و تایبەتن  بوون و نایاب بوونەکەشی نرخ و ب

 داهاتووشدا بێت و لبەتایبەتن  یتکۆین ببە گشتن  و  بلۆکچاینسەربەستن  زیاتر چاکوایە درووشیم سەرەیک ئێمە هۆگران  
ی

ە دەساڵ

، کە لە ڕاستیشدا خاو نییە. ئەوجار ئێمە ێشانەش چارەسەر کوردەجارێکە تا ئەم  ی بەکاربەرانخاون  بیتکۆین نەبێتە هۆی دۆڕاندن 

اتریشن ە ئەرزی دی، بۆ ئەم مەبەستکەڵکوەربگرین  کانو ناشتا لە قاوەخانە مەجبوور نی   لە بیتکۆین بۆ کڕین  قاوە، ئەبن  
کە زۆرن کە خی 

 ، " هەڵبەڵکوو ئێستا فیعلەن و تڕانس ئاکشنەکانیشیان تەنانەت خۆڕایی    زانستن 
ی

بگرین و لە با بیتکۆین وەک "زێڕێیک دیجیتاڵ

 لە داهاتوودا...!  تا ڕێگاچارەی ئەساسیش ئەدۆزرێنەوە ن  پارە خۆمان ڕزگار کەین،ئیفالسیۆ

 بژن  ئاسۆی ڕوون  بلۆکچاین! 

 

 

 

 سسرچاوەکان: 

  لە نووسین  دوکتۆر ژولیان هاسپ، ٢ بلۆکچاینن  کتێنر 

  ڕتزێلە نووسین  یۆرگ پال  ،باش &کورت   بیتکۆینکتێنر 

 ڕنێت
 ئینیر

 سپینامەی بیتکۆین 

 نێنر لەمبووارانەدا ڕ
 وتارگەلێیک زۆر و بۆری ئینیر

 یوتیوب 

 

https://www.amazon.de/Blockchain-M%C3%B6glichkeiten-innovativsten-Dezentralisierung-Tokenisierung/dp/3959721595
https://www.amazon.de/Bitcoin-kurz-gut-J%C3%B6rg-Platzer/dp/3955616509
http://www.emrro.com/pdf/bitkoyin.pdf

