
هوە ههتا بلۆکچاين!؟  له مام ڕەسو

هکان بکه. دەيگووت،"ناتوانم، خووم دەمگووت، مام ڕەسوڵ مندا گرتووە و  گهورە بوون، تۆش پيشهيهکی ديکه دەست پ پ
خۆشترە ييهکهم پ  ".حهمبا

خۆشترە" نيشاندەری کهسايهتييه. خووگرت ئهم چهند وشهيه" ناتوانم"، "خووم ييهکهم پ گرتووە"، "حهمبا  ن بهپ
وە ژيان، به فهرههنگی داسهپاو، به سيستهمی نهر، به داب و دەستووری  ديکتاتۆڕی، به کاری ڕۆژانه، به ش داپلۆس

کخراو، ه، حزب، ر ايهڵ، دەمانکاته کهرەسه بۆ ئايين، به فهرههنگی بنهما  که مرۆڤ دەستهمۆ دەکات، دەمانکاته گو
دەست  .بهرژەوەندی با

نن بۆ ئهوەی ببينههر له مندالييهوە ڕاما به کهرەسهی سيستهمهکه و پله و پايه دەستخهين. ههتا پلهوپايهمان بهرزتر  ن دەه
کهکهی خۆشماندا ڕيزمان زۆرتر ب و ين، له ناو خه سووڕ   .دەب له سيستهمهکهدا باشتر هه

کشاندە سهر بۆ ئهوەی له ناو سوبژەکانی گامان ب خاوەن کيان گهر له کهرەسهوە خۆمان هه زمان له ج تهوە، ئهوە ڕ کر
تانی عوسمانی و خهليفهکانی الی خاوەن کيان بهرزتر تهوە، تهوفيريش ناکات که خاوەن کيان سو بهغدا بن يان  دەب

 !شاکانی پارس

ی به کاری عهملی تهرجمه ب گهر حهمبا گرتن خۆشترە له کت خۆشترە. چهک هه  بکهينهوە، ئهوە کاری فيزيکيمان پ
ندنهوە، کاری  شک. بيرکردنهوە، پالنداڕشتن،خو کردن،  لهش خۆشترە له کاری م بهج ۆژەج پرۆژەنووسين و پ
مه نييه   !مهيدانی ئ
ر ، ههتا کاری سهربهخۆ که ههمووشت دەب له کارکردن له ژ شک و ئيدە و بير و  دەستی ئهم و ئهودا خۆشتر دەنوين م

. خودموختاری، حکوومی قو هاتووی خۆتهوە، هه دەردەسهری کهمترە ههتا سهربهخۆيی  زاتی و ب حوکمی هزر و ل
ينهوە شق و ههر خۆمان دەگهڕ   .بۆ الی بهغدا و تاران و ئهنقهرەو دەم

تيک، ترک خزمهتی پارسی کۆن و عاڕەب و گهی زانستی، هۆمانيستی، سياسی، ژئۆپۆل  خۆشترە، ئهوەش به به
گه نيين. ڕووح و ت ت  يشتنی مام ڕەسووڵئابووری، ئايينی و نيژادی دەيسهلم ماندا زيندووە، با له دەرەوەی و ت

هت و بهرپرسی نه دەو ژکاری ف ۆژەش بيين ڕاو نه پ  .ف

ک خۆشتر هکانيان گهل هوە له جيهاندا  خاوەن کيانهکان مام ڕەسو کتری مام رەسو مه ههر به کار ک له ئ گهرەکه، زۆر
و وەی ئهو دەکهين، ه ب چهوانهی ئهو پلهبووينهتهوە و کاری هاوش .  هرچهند به پ شمان ههب وپايه و پيشه و زانستی با

کهندن المان له بيرکردنهوە  .خۆشترە بيرهه

تانی سکانديناوی ديلمانج ک له و ک له يهک ن کم که سا هيهکی  دۆست ک له گهڵ بنهما ايهوە." ڕۆژ و وەرگ بوو، گ
پياوی  کهسی بهرپرس دوای حيسابات گووتی، مانگانه، ئهوەندە وەردەگری" لهو کاتهدا باشووری چوومه سوسيال،

" من له ....(ناوی شارەکهيان ) حيسابم کردووە، دەب زۆرتر وەرگرين باشووری ڕوو دەکاته وەرگ و دە ن  "دەه

تانی ڕۆژئاوا د ئهمه تايبهت به باشوور مه له و ک له ئ کیو سکانديناويا نييه و زۆر تهوە. کار ديکه که زۆرتر  ەگر
کی ديکهش وەک ئهوان دەکهن، ری بوون و خه درووستکردنی کۆڕ وکۆمهڵ و دام و دەزگايه، نهک بۆ  حزبهکان ف

کوو بۆ کردن کارکردن، به  .سوا

نن، تهنيا لهبهر ئهوەی خاوەن ۆژەکان له سهر کاغهز دەم ن و به پرۆژەکان بير لهوە ناکهنهوە، خۆيان به سهری خۆيا پ
ت بۆ ههر دابينکردنی پارە له بکهن. له ناوخۆی و کی سهربهخۆ دەست پ ۆژەيهک دەست بۆ  اليهن خۆيانهوە، کار پ

کی تاک و شن، جگه له کهسان تهرا، که خۆيان خۆيانن و کارەکانيشيان ڕەنگدانهوەی  حکوومهت و دام ودەزگاکان ڕادەک
 .کهسايهتيانه

کهاتووە، گهورەترين ئيمکان که بۆ کورد و ک له سهر گۆی زەوی پ ته، که کورد، دام و  ههر تاک جيهانی ئينترن
رەش له بازنهيهکی تهنگی عهمهليدا گيرساوينهتهوە دەزگاکان و تاکه کهسهکان بۆ کاری ئهساسی نن و ل  .بهکاری ناه

ک هاتووە که سهرتاپای ستروکتوری جيهانی واقع و ک پ ی، سياسی و تهکنيکی و سيستمهکانی ما له ئينترنيت جيهان
ی بتوانن بهريان -ئهمنيهتی -کردووە، به ب ئهوەی دەزگاکانی جيهانی سياسی سهنعهتی و ئابووری دووچاری گۆڕان  ما

بگرن   .پ

ژەکانی توانای نتراڵ، که تهنانهت بهرنامهڕ س ترناتيوی جيهانی  سيستهمی د وەردان و ڕاگرتنيان نييه، ئا گۆڕين و دەستت
نتراڵ دە ت و ب کيانی وەک کورد و دام و دەزگاکان و خهنهس تاکه کهسهکانی که له  بهر دەست، که نهتهوەيهکی ب و



نن و له نن که خاک و  ههزار الوە زنجيرکراون، دەتوانن بهکاری به ک به تانه پ ناتيو بۆ ئهو و ت کهوە، ئا ههموو اليهن
ک و   .داهاتی نهتهوەيهکيان داگيرکردووە خه

که که کورد ت تهنيا سيمای فهيسبووک،ئينترن رە و ئهوێ نييه و جيهان ر، يۆتووپ و هاک کردنی ئ پهڕ، تويت دەتوان  ما
ته شترەوە خۆی بگهيين دا سازبکات و له سهدەکانی پ سهدەی بيست ويهک که سهرتاپای جيهان دووچاری  جيهانی خۆی ت

وگۆڕ دەکات   .ئا

گهيشتن و خووی م سياسهت، نه و قهتيس مانهوە له کهسايهتیفهرههنگ، ت دی  ام ڕەسو اژ نهدا، کورد له ت ەسو مام
ک که سهری خۆی ، له کار دەکهوێ ههزارەکان دەرباز ناکات. لهش وە نهب  !پ

 برايم فهڕشی

 


