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 21اسباق
ل
کتاب  Gigiنے کھی۔

ترجمہبٹ کوائن پاکس تان نے کتا۔
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میں نے بٹ کوائن کی خرگوش کے بل جیسی دبیا کے ابدر کھو کر کیا سیکھا ؟

" اوہ باگل ابلس "

اس نے دوبارہ کہا۔

تم یہاں سے آخر کیا سبق سیکھ سکتی ہو ؟ وہاں تمہارے لئیے آخر جگہ ک بوبکر ہوگی؟
اور کسی قسم کی نصابی کیاب کے لئیے تو بالکل جگہ یہیں۔
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د بباچہ  /پیش لفظ
بیچاری ابلس بل سے بیچے گری  ،اسکا سر پھیا اور روح بک زخموں سے داغدار ہوگتی۔ بٹ کوائن کے خرگوش کے

بل سے بیچے گربا ابک عج یب تجربہ ہے۔ یہت سے دوسرے لوگوں کی طرح ،مجھے ایسا لگیا ہے کہ میں نے تج ھلے دو سالوں
ن
میں بٹ کوائن کا مطالعہ کرنے ہونے اس سے زبادہ سیکھا ہے جئیا میں نے دو دہاب بوں کی رسمی علیم کے دوران سیکھا
ہے۔
میدرجہ ذبل "اکیس اسیاق"  ،میں نے بٹ کوائن سے جو کجھ سیکھا ہے اس کا عرق ہیں۔ سب سے یہلے ابک

مضمون سیریز کے طور یر سا نع ہوا جس کا ع بوان پھا "میں نے بٹ کوائن سے کیا سیکھا ہے" ،اس کے نعد اصل سیریز کے

دوسرے ابڈیشن کے طور یر دبکھا جا سکیا ہے۔

ً ً
بٹ کوائن کی طرح ،بہ اسیاق کوبی جامد چیز یہیں ہیں۔ میں ان یر وقیا فوقیا کام کرنے کا ارادہ رکھیا ہوں ،مستقیل

میں بازہ یرئن ورژن اور اصافی مواد جاری کربا رہوں گا۔

بٹ کوائن کے یرغکس ،اس یروجیکٹ کے مستقیل کے ورژیز کو یس مابدگی سے مطانقت بذیر ہونے کی ضرورت یہیں

ہے۔ کجھ اسیاق کو یڑھابا جا سکیا ہے ،دوسروں کو دوبارہ یہیر با بیدبل کیا جا سکیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ مستقیل کا ورژن

کجھ ایسا ہوگا جسے آپ ا بیے ہاپھ یر رکھ سکیے ہیں ،لیکن میں اپھی کجھ پھی وغدہ یہیں کربا جاہیا۔
ٰ
م
بٹ کوائن ابک باقابل سکست اسیاد ہے ،اس لیے میں بہ دعوی یہیں کربا کہ بہ اسیاق کمل اور جیمی ہیں۔ بہ
سب بٹ کوائن کے خرگوش کے بل کے بیچے میرے ذابی سفر کا غکس ہیں۔ سیکھیے کے لیے اور پھی یہت سے سبق ہیں،
اور ہر شخص بٹ کوائن کی دبیا میں داجل ہونے سے کجھ مجیلف سیکھے گا۔( ہر شخص کا تجربہ مجیلف ہوگا)
امید ہے کہ آپ ان اسیاق کو کارآمد بائیں گے اور ایہیں یڑھ کر سیکھیے کا عمل ابیا مشکل اور رکاوتوں پھرا یہیں

ہوگا جئیا مشکل یہلے سیکھیا پھا۔
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تعارف !
ابلس نے واضح کیا کہ " میں باگل لوگوں کے درمیان یہیں جابا جاہتی "

کیٹ نے کہا "اوہ ! تم اس ضمن میں کجھ یہیں کر سکتی  ،ک بوبکہ یہاں سب باگل ہیں  ،تم باگل

ہو  ،میں باگل ہوں "

ابلس نے توخھا " تمہیں کیسے بیا جال کہ میں باگل ہوں ؟ "

کیٹ نے جواب دبا " اگر تم باگل بہ ہوبی تو کی ھی یہاں کا رخ بہ کربی"

اک بویر دو ہزار اپھارہ میں ارجن باالجی نے ابک سادہ سا سوال کرنے ہونے توچہا پھا کہ تم نے بٹ کوائن سے آخر سیکہا کیا ؟ ابک
ی
مجتصر توبٹ کے ذر نعے اس سوال کا جواب د ب یے میں باکام ہونے کے نعد مجھے اجساس ہوا کہ میں نے ساری چیزئں جو س کھی ہیں ان کو
ابک مجتصر سے توبٹ میں قطعی طور یر بیان یہیں کیا جا سکیا۔
ی
نے سک میں نے جئتی پھی چیزئں س کھی ہیں وہ بٹ کوائن کے بارے میں ہی ہیں با پھر ان کی کوبی بہ کوبی کڑی بٹ کوائن

سے ضرور ملتی ہے جیسا کہ یہاں یر بٹ کوائن کے ابدوربی قیکشیز کی وصاچت کی گتی ہے مگر بہ اسیاق اس چیز کی وصاچت کرنے سے قاضر
ہیں کہ بٹ کوائن آخر ہے کیا اور بہ کیسے کام کربا ہے ؟ مگر بہ اسیاق بٹ کوائن سے خڑے جید سواالت جیسے کہ معاسی یہلو  ،قلشقیابہ

میاجیے اور جدبد بیکیالوجی کی اچیراغات کی وصاچت کرنے میں مدد دے سکیے ہیں۔

بہ اکیس اسیاق اس طرح یرب یب د ب یے گیے ہیں کہ اس کیاب کے کل ئین باب ہیں اور ہر باب میں سات اسیاق ہیں۔ ہر

سبق میں بٹ کوائن کو ابک الگ نظر ب یے سے دکھابا گیا ہے جس سے بہ ئئیجہ نکاال جابا ہے کہ بٹ کوائن جیسے عج یب و عربب ب یٹ ورک کو

مجیلف زاوتوں سے یرکھ کر کیا سبق سیکھا جا سکیا ہے ؟

خ
یہلے باب میں بٹ کوائن کی قلشقیابہ نعلیمات واضح کی گتی ہیں۔ اس میں خمود و نغیر کا باہمی نعامل  ،کسی ق تقی قیمتی سے میں

"کمی" کا نصور  ،بٹ کوائن کا نے عیب ہوبا  ،سیاچت  ،نقل و مقامیت کے درمیان بیاسب و نصادبت  ،تو لیے کی آزادی اور اس کے غلم کی

جدود سامل ہیں۔
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غ
دوسرے باب میں بٹ کوائن کی معاسی نعلیمات کو واضح کیا گیا ہے۔ قدر کی ال لمی  ،افراط زر  ،اقادبت  ،رقم کی بارتخ  ،فرکسیل
ئئیکیگ اور اس سب کے غالوہ بہ کہ بٹ کوائن کس طرح ابک اخھی قیمت ی قدر کے طور یر جابی جانے والی قیمتی سے ئن کر نعارف کروا رہا
ہے۔ بہ سب معلومات اس سبق میں سامل ہیں۔

ئیسرے باب میں وہ خقاتق بیان کیے گیے ہیں جو بٹ کوائن کی بیکیالوجی کے جایزے کے نعد اجذ کیے گیے ۔ تمیروں کی طاقت ،

پھروسے کی عکاسی  ،وقت ضرف کرنے میں لگیے والی مجیت  ،اور چیزوں کو الجھیے سے تچابا اور ساپھ لیکر پھی جلیا ابک جوبی ہے بہ کہ کوبی

جامی۔ بٹ کوائن کی اتچاد یراب بویسی کے بارے میں کیا بیابی ہے ؟ سائیر بیکس فوائین کی تچانے کوڈ ک بوں لکھے جانے ہیں ؟ بٹ کوائن کے
مستقیل میں خھا بکیے کے لیے کون سے استعارے کار آمد ہو سکیے ہیں ؟

ہر سبق کے مین میں مجیلف اقیسابات اور لیک موجود ہونے ہیں۔ اگر کسی نظر ب یے کی مزبد نفصیل دبکھیا جاہیں تو " looking

 " through the glassکے سیکشن میں جا کے دبکھ سکیے ہیں۔ اگر آپ زبادہ گہرابی کے مواد کی بالش میں ہیں تو بہ آبکو " down

 " the rabbit holeوالے خصے میں مل جائیں گے۔ بہ دوتوں سیکشن ہر سبق کے آخر میں نظر آ ئیں گے۔
م
اگرجہ بٹ کوائن کے بارے میں یہلے سے موجود غلم قابدہ مید ہے مگر مجھے ابدازہ ہے کہ کوبی پھی یجسس قاری ان اسیاق میں لکھے
گیے خقاتق کو با آسابی ہضم کر سکیا ہے ک بوبکہ بہ سب ابک دوسرے سے ہی خڑے ہونے ہیں یہاں بک کہ ایہیں انفرادی طور یر پھی ا ب یے
آپ یر رہیا جا ہیے نعتی کہ ان کو انفرادی طور یر پھی آسابی سے یڑھا جا سکے اور ان کی سمجھ آجانے۔ میں نے توری کوشش کی ہے کہ بکئیکی

اصطالجات بہ استعمال کی جائیں اور زبان کے استعمال کو سادہ رکھا جانے جاالبکہ ڈومین کے لئیے کجھ القاظ ابتہابی باگزیر پھی ہیں۔
س
مجھے امید ہے کہ میری تجریر قارئین کو کو طحی سوچ رکھیے کی تچانے گہرابی بک دبکھیے میں مدد دے گی اور وہ ان سواالت کے جواب
ضرور بالسیا جاہیں گے جو بٹ کوائن کے سلسلے میں سامیے آنے ہیں ۔ مجھے بہ لکھیے کا جوصلہ پھی یہت سے مصتفین کو دبکھ کر آبا جن کا
میں ہمیسہ سکر گزار رہوں گا۔

اور اب آخری بات  ،میرا بہ تجریر لکھیے کا مفصد کسی قاری کو کسی چیز کا قابل کربا یہیں بلکہ سوج یے یر مج بور کربا  ،خقاتق کی کھوج
ب
س
لگابا اور بٹ کوائن کی ان گہراب بوں کو دبکھیا جو کہ اویری طح سے یہیں د کھی جا سکتیں ۔ میں بہ پھی یہیں بیاؤں گا کہ بٹ کوائن کیا ہے
اور آپ کو اس سے کیا سیکھیے کو ملے گا۔ اس سب کی کھوج آپ کو جود کربی ہو گی۔
"اس کے نعد بیجھے ہئیے کی کوبی گیچایش یہیں ہے ۔ اگر آپ بیلی گولی کا ابیچاب

کرنے ہیں – بہ کہابی کا اجئیام ہے ۔ آپ ساری رات ا ب یے یشیرمیں جاگ کر گزارنے

ہیں اور اس چیز یر نفین کرنے ہیں جس یر آپ نفین کربا جا ہیے ہیں ۔ اگر آپ سرخ
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گولی کا ابیچاب کرنے ہیں -تو آپ ابک جادوبی دبیا میں داجل ہو جانے ہیں  ،اور میں
آپ کو دکھاؤں گا کہ خرگوش کا بہ بل کئیا گہرا ہے۔ " (مورقتیس )
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باب اول
فلسفہ
"جوہے نے تجسس پھری آبکھوں سے اسے دبکھا اور ابتی خھوبی خھوبی گول آبکھوں میں
سے ابک آبکھ کو خھتکا مگر اسے کجھ کہا یہیں۔ "

طاہری طور یر بٹ کوائن کو دبکھ کر کوبی پھی بہ ئئیجہ اجذ کر سکیا ہے کہ بہ کوبی قصول ،نے کار اور غیر ضروری باگل ئن کی
کوبی چیز ہے۔ مگر بٹ کوائن کو جسیجو کی نظر سے دبکھیے واال بہ کہہ سکیا ہے کہ بہ ایسی چیز یہیں ہے جیسی کہ نظر آبی ہے۔ آ بکے تمام یر

مفروضوں کو آپ یر ا لئیے کا بٹ کوائن کا ابیا ابک طرنفہ ہے۔ آپ ا ب یے مفروضے کے ساپھ بالکل یرسکون ہونے والے ہونے ہیں کہ بٹ
کوائن کسی جابتہ کی دتوار کے ساپھ بیل کی طرح بکر مار کر آ بکے ان مفروضوں کو باش باش کر د ب یا ہے ۔

بٹ کوائن یہت سے ضوانط کی بیداوار ہے بالکل اسی طرح جس طرح یہت سے بائئیا راہب مل کر ابک ہاپھی کا معابتہ کر رہے

ہوں اور ہر کوبی ا ب یے مجسوسات کے مطاتق بہ بیان کرے کہ ہاپھی اصل میں دکھیا کیسا ہے ۔ بالکل اسی طرح مجیلف لوگوں نے مجیلف
ادوار میں بٹ کوائن جیسی عظیم الچلقت اتچاد کو ا ب یے الگ الگ نظرتوں سے دبکھا ی کرھا اور بیان کیا۔
میدرجہ ذبل اسیاق ان مفروضوں یر مسیمل ہیں جتہیں بٹ کوائن نے توڑا اور نعد میں  ،میں جن بیاتج یر یہیچا ان سب کو نفصیل
سے بیان کیا گیا ہے۔ یہلے جار اسیاق میں ،غدم نغیر  ،قلت  ،مقامیت اور س یاچت جیسے قلشقیابہ عوامل یر تحث کی گتی ہے ۔
 :1خمود اور بیدبلی
 :2قلت

 :3نقل اور مقامیت
 :4سیاچت کا مسیلہ
 :5ابک نے عیب نصور
 :6آزادی اظہار کی طاقت

 :7غلم کی جدود
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سبق تمیر باتچ بہ واضح کربا ہے کہ کس طرح بٹ کوائن کی کہابی بہ ضرف دلکش بلکہ ابک نغیر نقش کے ئئیے والے شسیم کے

لئیے ضروری ہے۔ اور اس سبق کے آخری دو باب آزادابہ نفریر اور ہمارے انفرادی غلم کی جدود و ق بود کا نعین کرنے ہیں ۔ بہ سب بٹ

کوائن کے  rabbit holeکی چیرت ابگیز گہرابی کا غکس ہے۔
نع
مجھے امید ہے کہ بٹ کوائن کی دبیا آ بکے لئیے لیمی ،نفرتحی اور دلکش بابت ہوگی۔ بالکل جیسے میں نے اسکو بابا اور آج بک اس سے
مستقید ہوبا ہوں۔ اب میں آبکو دعوت د ب یا ہوں کہ آپ اس سقید خرگوش کی ئیروی کرئں اور اس کے بل کی گہراب بوں سے لطف ابدوز ہوں۔

اب وقت ہے کہ آپ وقت کی رقیار کے ساپھ ساپھ آگے یڑھیں اور اس بل کی گہراب بوں سے لطف ابدوز ہوں۔
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سبق 1
جمود اور تغیر (ببدبلی)
میں بہ سوجیا ہوں کہ کیا میں ابک ہی رات میں بدل گیا پھا ؟ مجھے بہ سوج یے دئں کہ کیا چب میں صیح اپھا تو و یسے کا و یسے ہی پھا

؟ مجھے توں لگیا ہے کہ میں نے کجھ بیدبلی مجسوس کی پھی۔ اور اگر میں یہلے جیسا یہیں رہا تو بہ سوال اپھیا ہے کہ آخر اس دبیا میں  ،میں

ہوں کون ؟ اور کیا ہوں ؟ بہ ابک یہت یڑی یہیلی ہے۔

قظری طور یر بٹ کوائن کو بیان کربا یہت مشکل ہے ۔ بہ ابک بتی چیز ہے اور یرانے نصورات سے موازنے کی کوبی پھی
کوشش کافی یہیں ہو گی۔ جاہے آپ اسے ئیسے کا ائیر ب یٹ کہیں با پھر ڈتجئیل گولڈ کہہ دئں ۔ آپ ابتی یسید کی کوبی پھی مسایہت دئں

بٹ کوائن کے دو یہلو یہت اہم ہیں ۔ "ابک نغیر اور دوسرا غیر مرکزبت۔ "
س
جود کار سماجی معاہدہ بٹ کوائن کو مجھیے کا ابک طرنفہ ہے۔ ساقٹ وئیر تو ضرف یہیلی کا ابک بکڑا ہے اس لیے ساقٹ وئیر کو

بدل کر بٹ کوائن کو بد لیے کی امید کربا بالکل قصول ہے۔ بیدبلی کی اس کوشش کے لئیے ضروری ہے کہ بافی تمام ب یٹ ورکس کو اس

بیدبلی کو ق بول کرنے کے لئیے بیار کیا جانے بہ ساقٹ وئیر اتجتیییربگ سے زبادہ ابک نقسیابی کاوش ہو گی ۔

اس توری دبیا میں یہت سی دوسری چیزوں کی طرح میدرجہ ذبل بیابات پھی مضچکہ چیز لگ سکیے ہیں۔ مگر بہ ابک گہرا شچ ہے کہ

آپ بٹ کوائن کو یہیں بدل سکیے مگر بٹ کوائن آپ کو بدل سکیا ہے۔ ماربی ئئ یٹ کہیا ہے کہ؛

" بٹ کوائن ہمیں اس کی یسیت زبادہ بدل سکیا ہے جئیا ہم بٹ کوائن کو بدل سکیے ہیں۔ "
اس کی گہرابی کو سمجھیا کافی مشکل ہے ۔ اگر اس کے ضرف ابک ساقٹ وئیر ہونے کی وجہ سے اور اوئن سورس ہونے کی وجہ

سے آپ کو لگیا ہے کہ آپ اس کو بدل سکیے ہیں تو آپ غلط ہیں اور اس میں چیرابی والی کوبی بات یہیں ہے ک بوبکہ جس نےبٹ کوائن کو
بیابا ہے وہ ان چیزوں سے تجوبی واقف پھا۔

"بٹ کوائن اس طرح کی توعیت کا ہے کہ ابک دقع اسکا  0.1ورژن سا نع ہوا اور
ہمیسہ کے لئیے مخفوظ ہو کر رہ گیا۔ " (ساتوسی باکاموتو)

یہت سے لوگ جتہوں نے بٹ کوائن کو بیدبل کرنے کی کوشش کی وہ باکام ہو جکے ہیں جیکہ فوربکس اور آلٹ کوائن کا ابک

سم یدر موجود ہے۔ یہلی توڈ کے آن الئن ہونے کےنعد سے اب بک بٹ کوائن ب یٹ ورک بالکل و یسے کا ویسا ہی کام کر رہا ہے۔
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آلٹ کوائن کی طوبل المدبی سے کوبی فرق یہیں یڑے گا۔

مشکلیں بیدا کرنے والے ابتی موت آپ مر جائیں گے۔ بٹ کوائن ابتی ایسی اہمیت م بوا خکا ہے کہ چب بک رباضی اور فزکس
کے اضولوں کی سمجھ توخھ میں بیدبلی یہیں آبی بٹ کوائن کی ساکھ کو ذرا یرایر پھی فرق یہیں یڑنے واال۔
"بٹ کوائن ابک بتی طرح کی زبدگی کی یہلی میال ہے۔ بہ بالکل زبدہ چیزوں کی طرح
ائیرب یٹ یر موجود ہے اور سایس لئیا ہے۔ بہ اب بک اس لئیے پھی زبدہ ہے کہ بہ جود

کو زبدہ رکھیےکے لئیے لوگوں کو ادابیگی کر سکیا ہے۔ اسے بیدبل یہیں کیا جا سکیا بہ ہی

اس کے ساپھ تحث کی جا سکتی ہے  ،اس کے ساپھ خھیڑ خھاڑ کر کے اس کو خراب
پھی یہیں کیا جا سکیا اور بہ ہی اسے روکا جا سکیا کے۔ اگر ابیمی جیگ کی وجہ سے ہمارا

سیارہ زمین آدھا بیاہ پھی ہوجانے تو پھی بٹ کوائن بیا کسی نفصان کے ابتی توری آب و
باب کے ساپھ قاتم رہے گا۔ "

(رالف مرکل )

بٹ کوائن ب یٹ ورک کے دل کی دھڑکن ہم سب کی دھڑکن کو تجھاڑ کے رکھ دے گی۔ ان تمام چیزوں کی سمجھ توخھ نے مجھے ابیا

بدل کے رکھ دبا ہے کہ سابد ہی کسی یرانے بالک جین نے ابیا مجھے بدال ہوبا۔ بٹ کوائن کی سمجھ توخھ نے میری یرجیچات  ،میرے جیاالت ،

میری سیاسی سوچ اور یہت کجھ بدل کر رکھ دبا ہے۔ یہاں بک کہ معاسیات اور لوگوں کی جوراک پھی۔ بہ سب ابک باگل ئن معلوم ہوبا ہے
مگر پھر پھی بہ سب اس دبیا میں وفوع بذیر ہو رہا ہے۔

”بٹ کوائن نے مجھے سکھابا ہے کہ جو بیدبل یہیں ہونے واال میں اسے کروں گا۔"
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سبق نمیر 2
فلت کی کمی
"یہی کافی ہے  ،مجھے لگیا ہے کہ میں اس سے زبادہ یہیں یڑھوں گا۔ "

غام طور یر بیکیالوجی میں یڑھویری  ،چیزوں کو وافر مقدار میں مہیا کربی نظر آبی ہے۔ ماضی کی یر نعیش اسیاء سے زبادہ سے زبادہ لوگ
مستقید ہونے نظر آنے ہیں  ،جلد ہی ہم سب بادساہوں والی زبدگی گزار رہے ہو بگے جیکہ ہم میں سے یہت سارے لوگ یہلے ہی ایسی زبدگی

گزار رہے ہیں۔ جیسا کہ ئییر ڈاتمیڈیس نے واضح کیا کہ "بیکیالوجی وسابل کو آزاد اور وستع کربی ہے اور بہ کسی پھی وقت کے لچاظ سے کسی
پھی چیز کو وافر با قلیل کر سکتی ہے۔ "
"بٹ کوائن اس رجچان کو توڑبا ہے اور درخقتقت ابک ایسی چیز ئن جابا ہے جو مچدود
سیالبی کی جامل ہے ۔ بہ کابیات کی سب سے باباب چیزوں میں سامل ہے اور اس

کی سیالبی کو یڑھابا یہیں جا سکیا جاہے کوبی الکھ ابتی سی کوشسیں کر لے ۔ دو ہی
چیزئں باباب ہیں ابک وقت اور دوسرا بٹ کوائن ۔" (ستقیڈئن اموس )

متصاد طور یر بہ عمل  ،نقل کرنے کے ابک طرنفہ کار کی وجہ سے وجود میں آبا ہے۔ بالکس کا یروب یگیڈہ کیا جابا ہے اور تمام لین
ن
دئن بیلک طور یر یسر کیے جانے ہیں اس سے ابدازہ لگابا جا سکیا ہے کہ بہ ابک قسیم سدہ جدول ہے۔ بہ تمام القاظ ضرف نقل کرنے کے
م
عمل کے جدبد اور قتیسی ہم معتی القاظ ہیں۔ بہ بٹ کوائن صارقین کو کمل توڈز جالنے اور ب یے بالکس کھوج یے کی یرع یب دے کر جود کو زبادہ

سے زبادہ کمئ بویرز یر کابی کرنے کی کوشش کربا ہے۔

نقل کرنے کے بہ تمام طر نقے دراصل قلت بیدا کرنے کے مرتوط نطام کے ساپھ مل کر کام کرنے ہیں۔ کیرتوں کے اس وقت

میں بٹ کوائن نے مجھے سکھابا کہ اصل قلت کیا چیز ہے۔
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سبق 3
تقل اور مقامیت
"اس کے نعد ابک عصیلی آواز آبی ہے۔ ب یٹ ! ب یٹ ! تم کہاں ہو ؟ "

بہ خرگوش کی آواز پھی۔

اگر کوابیم فزکس کو ابک طرف رکھ کر بات کی جانے تو اس طتعی دبیا میں مقامیات یہت غیر اہم مسیلہ ہے۔ اور پھر "  Xکہاں

ہے؟" اس سوال کا باآسابی جواب دبا جا سکیا ہے۔  Xپھلے ابک سے کا وجود ہو با ایسان کا  ،ڈتجئیل دبیا میں یہلے ہی بہ ابک مشکل سوال
ہے مگر اس کا جواب کی ھی باممکن پھی یہیں رہا۔ اگر آپ سے بہ توخھا جانے کہ آپ کے ای میلز کہاں ہیں تو ابک نے ڈھتگا جواب سا

آنے گا کہ "کالؤڈ " میں  ،جو کہ کسی اور کا کمئ بویر ہوگا۔ مگر پھر پھی آپ ای میلز رکھیے والی سبورتج ڈتوایس کا بیا لگابا جا ہ یے ہیں تو آپ بہ کر

سکیے ہیں۔

بٹ کوائن کے معا ملے میں کہاں کا سوال واقعی مشکل ہے کہ آ بکے بٹ کوائن کہاں ہیں؟
ب
”میں نے آ کھیں کھو لیے کے نعد ادھر ادھر دبکھا اور روابتی باگزیر  ،اقسوس باک طور یر
غامیابہ ابداز میں توسٹ آیرب بو سوال توخھا کہ میں کہاں ہوں؟ "

( ڈ ب تئیل ڈ ب تئ یٹ )
م ن
مسیلہ دو طرفہ ہے  ،کمل قسیم سدہ جدول کو ہر جگہ کابی کیا جابا ہے۔ نعتی کہ بہ جدول ہر جگہ موجود ہے اور دوسری طرف بہ
بات پھی کہ بٹ کوائن کا کوبی طاہری وجود ہی یہیں ہے بہ ضرف جسمابی طور یر بلکہ بکئیکی طور یر پھی بہ کوبی وجود یہیں رکھیا۔

بٹ کوائن غیر خرچ سدہ آؤٹ ئیس کے لین دئن کا یربک رکھیا ہے۔ اور بہ کسی ایسی جگہ با چیز سے رجوع یہیں کربا جو بٹ کوائن

کی تمابیدگی کربی ہو۔ بٹ کوائن کے وجود کا نصور غیر خرچ سدہ توئیس کے لین دئن کے ابدراج سے بٹ کوائن کا بام دے کر لگابا جابا ہے۔

اور ہر بٹ کوائن سو بلین ئئیادی توئیس سے مل کر ئئیا ہے۔

"بہ کہاں موجود ہیں ؟ سابد یرایزیس میں ؟ لیکن یہیں۔ کوبی بٹ کوائیز موجود ہی
یہیں ہیں ۔ بہ کوبی وجود ہی یہیں رکھیے۔ ابدراج کیے گیے جدول کے جدول موجود ہیں
جن کو جاری کیا گیا ہے مگر ان کا کوبی وجود یہیں ہے۔ ئئیادی طور یر بہ جدول ہر جگہ
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موجود ہیں مگر ان کی کوبی خغراقیابی ج تئ یت یہیں ہے۔ بہ یہاں یر کی ھی پھی آپ کو
ابتی بالیسی کا بیا یہیں جلیے دے گا۔ "
(ئییر وان والکن یرگ )

تو چب آپ کہیے ہیں کہ آ بکے باس ابک بٹ کوائن ہے  ،اور بہ کوبی وجود پھی یہیں رکھیا تو پھر آبکی ملکیت میں کیا رہ جابا ہے ؟ باد

کرئں وہ تمام القاظ جو آپ کے استعمال سدہ والٹ کی وجہ سے استعمال کرنے یر مج بور کیے جائیں۔ بیا جلیا ہے کہ بہ ضرف جادوبی القاظ ہیں

جن کی ملکیت آپ رکھیے ہیں۔ ابک ایسا جادوبی مییر جس سے آپ بیلک جدول میں کجھ ائیرباں سامل کرنے ہیں۔ بٹ کوائن کو مئتقل

کرنے کی جابیاں ۔ یہی وجہ ہے کہ تمام مقاصد کے لئیے آبکی خقتہ  keysہی آ بکے بٹ کوائن ہیں۔ اگر آپ کو لگیا ہے کہ میں ضرف بائیں
خ
بیا رہا ہوں تو آپ ابتی خقتہ  keysبال ھجھک مجھے پھیج سکیے ہیں۔
بٹ کوائن نے مجھے بہ سکھابا ہے کہ بہ ابک مشکل کاروبار ہے۔
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سبق 4
سباخت کا مسبلہ
کییر بلر نے کہا " تم کون ہو ؟"

ل
اسی طرح کے ابک سوال یر ،بیک کاریر نے پھامس ب تگل کو خراج تجسین ئیش کرنے ہونے ابک یہیرئن تجریر کھی جس میں

درج ذبل تحث کی گتی ہے۔ بٹ کوائن ئئیا کیسے ہے ؟ وہ پھرتور طر نقے سے اس کی وصاچت کربا ہے کہ کھلے غام بالکس ،جاص طور یر
بٹ کوائن سپ آف پھیسس کے طر نقے یر کام کربا ہے۔ اور بہ پھی اسی کی طرح کی یریسابی کا سامیا کر رہا ہے کہ کویسا بٹ کوائن اصلی
ہے اور کویسا نقلی ہے ؟

"عور کرنے یر بیا جلیا ہے کہ بٹ کوائن کے ب یٹ ورک میں یہت کم استقامت ہے۔

تورے کوڈ baseیر کام کر کے اس کو بیدبل کیا گیا ہے۔ یہاں بک کہ بہ ا ب یے

اصل سے یہت کم مسایہت رکھیا ہے۔ اس کی ملکیت  ،رجشیری  ،جودکار جدول بہ سب

اس ب یٹ ورک کی اصل خصوصیات ہیں۔ ضجیح مع بوں میں نے لگام بابت کیے جانے
کے لئیے آپ کو کسی ایسی جتئ یت رکھیے کا ب بوت د بیا یڑے گا جو اس سلسلے کو یرفرار

رکھ سکے۔ "

(بک کاریر )

ایسا لگیا ہے کہ بیکیالوجی کی یرفی ہمیں ان تمام قلشقیابہ سواالت کے ساپھ سیجیدہ یرباؤ کرنے کا جوصلہ د بتی ہے۔ جلد با بدیر

آتومئیک کاروں کے مالکان کو یرالی کے مسابل سے دو جار ہوبا یڑے گا۔ جس سے وہ بہ اجالفی قتصلے کرئں گے کہ کس کی زبدگی اہم ہے اور
کس کی غیر اہم ۔

کرب بو کریسی جاص طور یر یہلی ہارڈ فورکس کے نعد اس کی سیاچت کو کھوج یے یر مج بور کربی ہے۔ اب بک کی دو یڑی میالوں سے دو
ن
جوابات سامیے آنے ہیں۔  1اگست  2017کو بٹ کوائن دو کیم بوں میں قسیم ہو گیا ۔ مارکیٹ نے طے کیا کہ غیر بیدبل سدہ سلسلہ اصل
ن
ن
بٹ کوائن ہے۔  2016میں ابیھیرتم چب دو کیم بوں میں قسیم ہوا تو مارکیٹ نے قتصلہ کیا کہ قسیم سدہ سلسلہ اصل ابی ھیرتم ہے ۔
اگر میاسب طر نقے سے غیر مرکزبت کی جانے تو سپ آف پھیسس کے سوالوں کا جواب بب بک د ب یا یڑے گا چب بک مئتقلی کے
میڈتم کے طور یر بہ ب یٹ ورک موجود رہ یے ہیں۔

بٹ کوائن نے مجھے بہ سیکھابا ہے کہ غیر مرکزبت  ،سیاچت سے متصادم ہے۔
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سبق 5
ابک نے عیب تصور
"سیاہ بوں نے جیخ کر جواب دبا " ان کے سر ایر جکے ہیں "
خ
ہر کوبی ابک اخھی اور قتقی کہابی سے لگاؤ رکھیا ہے۔ بٹ کوائن کی کہابی اب تہابی دلجسپ ہے اور اس کے خقاتق ا ب یے ہی اہمیت
کے جامل ہیں جئیے کوبی پھی شخص یہلی فرصت میں سوچ سکیا ہے۔ ساتوسی باکامو تو کون پھا ؟ کیا پھا ؟ وہ ابک فرد پھا با افراد کا گروہ ؟ با
ئئی
پھر پھی؟ وہ وقت میں سفر کربا کوبی ابلین پھا با پھر ابڈوایس آربتقسل ا لیجیس ؟ غیر ملکی نظربات کو ابک طرف کرنے ہونے  ،ہم سابد بہ
کی ھی پھی بہ جان بائیں  ،مگر بہ ضروری پھی ہے۔
ساتوسی نے گم یام رہیے کا ابیچاب کرنے ہونے بٹ کوائن کا بیج تو دبا۔ وہ اس قکر میں مئیال رہا کہ بہ ب یٹ ورک کہیں آغاز میں ہی
بہ مر جانے اور پھر وہ جود غابب ہوگیا۔ غیر مرکزی ب یٹ ورک کے لیے اہم ہے کہ اسے گم یامی کی ضورت میں دبکھا جانے ۔ اصل میں اس یر

کوبی کییرول یہیں۔ کوبی مرکزبت یہیں ،اس کا کوبی موجد یہیں ہے ۔ اس یر مقدمہ جالنے یسدد کرنے با پھتہ وضول کرنے کے لئیے پھی
کوبی یہیں ہے اس لئیے اسے بیکیالوجی کا ابک نے عیب نصور جابا جابا ہے۔

"ساتوسی نے جو یڑا کاربامہ کیا وہ ابک وقت میں گم یام ہوگیا پھا۔ "
(خمی سابگ )

بٹ کوائن کی سروغات سے سے لیکر اب بک ہزاروں کرب بو کریسیاں وجود میں آ جکی ہیں ۔ ان نقالوں میں سے کوبی پھی ابتی اصل

کہابی کو بیان یہیں کربا ۔ اگر بٹ کوائن کو جیم کربا ہے تو جیاالت کی جیگ میں اس کی اصل کہابی سے آگے نکلیا ہوگا۔ بیا ب یے ہی نقاء کا
آغاز فراہم کرنے ہیں۔
"سب سے یہلے سوبا زتورات کے لئیے استعمال ہوبا پھا ۔ پھر سات ہزار سال یہلے اسے
باریر شسیم میں مت عارف کرابا گیا۔ سونے کی چیرہ کر د ب یے والی خمک نے اسے دتوباؤں

کی طرف سے پھیچا گیا تخفہ بیا دبا۔ "

سوبا  :ابک یہت ہی غیر معمولی دھات
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باب دوم
معاسبات
باغ کے داجلی دروازے کے فربب گالب کے پھولوں کا ابک تودا لگا ہوا پھا جس یر سقید گالب کھلے ہونے پھے اور ئین مالی ان

سقید پھولوں کو سرخ ربگ کرنے میں مصروف پھے۔ ابلس نے ابک یہت دلجسپ بات سوجی۔

ئیسہ درج بوں یر یہیں اگیا اور اگر کوبی کہیا ہے کہ اگیا ہے تو سراسر ب بوفوفی ہے۔ ہمارے ماں باپ ہمیں اس بات کا نفین دالنے

کے لئیے اس قفرے کو دن رات کسی مییر کی طرح دہرانے نظر آنے ہیں با کہ ہم اس یر نفین کو تحتہ کرلیں۔ وہ ہماری جوصلہ افزابی
کرنے ہیں کہ ہم ئیسے کو قصول کاموں کی تچانے سمجھداری سے خرچ کرئں اور ا ب یے ا خھے وق بوں کے دوران  ،نعد میں آنے والے یرے وق بوں
کے لئیے ئیسہ تچابا سروع کردئں۔ ک بوبکہ ئیسہ درج بوں یر تو لگیا یہیں ہے۔
بٹ کوائن نے مجھے ئیسے کے بارے میں اس سے زبادہ معلومات فراہم کی جئت ی کہ میں سمجھیا پھا یس کافی ہیں ۔

بٹ کوائن کے ذر نعے ،میں ئیسے کی بارتخ  ،ئئیکیگ  ،اق تصادی مکیتہ قکر کے عیاضر اور یہت سے دوسری چیزوں کے بارے میں
جا ب یے لگا ہوں۔
س
بٹ کوائن کو مجھیے کی لگن نے مجھے یہت سے را سیے دکھانے ہیں جن میں سے کجھ کو میں اب جا ب یے اور مزبد کھوج یے لگا ہوں۔
یہلے سات اسیاق میں قلشقیابہ سواالت یر تحث کی گتی اب اگلے سات اتواب میں رقم اور معاسیات یر روستی ڈالی جانے گی۔
غ
سبق  : 8مالی ال لمی
سبق  : 9افراط زر
سبق  : 10قدر
سبق  : 11ئیسہ

سبق  : 12ئیسے کی بارتخ اور زوال
سبق  : 13فربکسیل ریزرو کا باگل ئن
سبق  : 14اخھی رقم
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س
ابک دقعہ پھر میں ضرف طحی معلومات کو جاصل کرنے کے قابل ہوں گا۔ بٹ کوائن بہ ضرف بلید جوصلہ ہے بلکہ اس کا دایرہ

کار وستع اور گہرا پھی ہے۔ اس سے متعلق معلومات کو ابک مضمون با کیاب کا خصہ بیابا ممکن یہیں ہے۔ مجھے نفین ہے کہ بہ ذرا سا پھی

ممکن یہیں ہے۔

س
بٹ کوائن ئیسے کی ابک بتی سکل ہے جسے مجھیے کے لیے معاسیات کا غلم ہوبا ضروری ہے۔ ایسابی عمل کی توعیت اور معاسیات

کے ساپھ یرباؤ کے عیاضر سے تمئیے کے لیے معاسیات ہی بٹ کوائن بام کی یہیلی کا سب سے یڑا اور متہم بکڑا ہے۔

ی
ابک بار پھر میں یہی کہوں گا کہ بہ تمام اس یاق ان مجیلف چیزوں کی کھوج کا خصہ ہیں جو میں نے بٹ کوائن کی جسیجو سے س کھی

ہیں۔ وہ چیزئں اس  rabbit holeکی گہرابی بک میرے ذابی سفر کا مساہدہ ہیں۔ معاسیات کے یس متظر کا کوبی غلم بہ ہونے کی
م
وجہ سے میں یرسکون تو یہرجال یہیں ہوں اور اس بات سے جاص طور یر آ گاہ ہوں کہ میرا غلم پھی کوبی ابیا کمل یہیں ہے۔
م
میں نے جو کجھ سیکھا میں اس کا کمل غکس ئیش کرنے کی کوشش کروں گا جتی کہ ا ب یے آپ کو ب بوفوف بیانے کا خظرہ پھی
مول لے سکیا ہوں۔ اس سب کے نعد پھی میں اپھی بک اس سوال کا جواب د ب یے کی کوشش کر رہا ہوں کہ " آپ نے بٹ کوائن سے
کیا سیکھا ؟"

سات اسیاق کو قلشقے کی نظر سے دبکھیے کے نعد آ ب یے اب اگلے سات اسیاق کو معاسیات کی نظر سے دبکھیے ہیں۔ میں آخر میں

اکاتومی کالس ہی ئیش کر سکیا ہوں۔

آخری میزل  :اخھی رقم
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سبق 8
ع
مالی ال لمی
اور وہ کئتی جاہل لڑکی ہے جو میرے مت علق توخھیے یر سوچے گی۔ یہیں ! میں کی ھی یہیں توخھیے دوں گا۔ بلکہ سابد میں اس کو

کی ھی لکھا ہوا دبکھوں۔

س
میرے لیے سب سے چیران کن بات بہ ہے کہ ابک بکئیکی کمئ بویر کے نطام کو مجھیے کے لئیے معاسیات  ،مالیات اور نقسیات کی

کئتی مقدار درکار ہوگی ۔ بالوں سے انے خھونے ئیروں والے شخص کے لئیے :

"بٹ کوائن میں قدم رکھیا ابک خظرباک کاروبار ہو سکیا ہے  ،فروڈو! آبکو وابٹ ئییر یڑھیا

ہوبا ہے اور اگر آپ ا ب یے باؤں خما کر یہیں رکھیے تو بہ بیا یہیں آپ کو کہاں سے کہاں
لے جانے۔ اگر آپ ب یے مالیابی نطام کو سمجھیا جا ہیے ہیں تو آپ کو یہلے یرانے مالیابی
نع
نطام کی سمجھ توخھ ہوبا ضروری ہے ۔ مجھے یہت جلد ابدازہ ہوگیا کہ لیمی نطام میں
ن
یڑھانے جانے والے نطام میں مالیابی نطام کی علیم بالکل پھی سامل یہیں پ ھی۔

کسی باتچ سالہ تچے کی طرح میں نے جود سے یہت سارے سواالت کربا سروع کر د ب یے ۔ جیسے کہ ئئیکیگ کیا ہے اور بہ کیسے کام

کربا ہے  ،مارکیٹ شسیم کیا ہے بہ باقاغدہ ئیسہ اور قیاٹ کریسی کیا ہے اور بہ کیسے کام کرنے ہیں ۔ معیست یر ابیا فرضہ کیسے ہو سکیا ہے ۔

اب بک توبل رقم کئتی خھپ جکی ہے اور اس سب کو کون کییرول کربا ہے ؟
غ
ابتی ال لمی یر پھوڑی دیر گھیرانے کے نعد میں نے آخر جود کو یسلی دی کہ کوبی بات یہیں اب میں اخھی ضجیت میں موجود ہوں۔
" بہ یہت ہی زبادہ مضچکہ چیز ہے کہ بٹ کوائن نے مجھے مالیات کے بارے میں سب
سے زبادہ ئیسے کے بارے میں غلم دبا جاالبکہ میں نے ابتی زبدگی کے زبادہ یر سال مالیابی

اداروں کیساپھ کام کرنے میں گزارے ہیں۔ اور اس سب میں ابک مرکزی بیک کے
لئیے کام کربا پھی سامل پھا۔ " (ایرون بیک )

میں نے کالج میں ئین سال کے عرضے کے مقا بلے میں کرب بو کے آخری ئین مہئ بوں کے ابدر  ،نقسیات  ،سیاست ،معیست ،

بیکیالوجی  ،خقتہ نگاری  ،گیم پھ بوری  ،قاتون سازی اور سب سے یڑھ کر ا ب یے بارے میں یہت زبادہ سیکھا ہے۔
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توئیر یر ہونے والے ابکساقات میں سے دو اہم یرئن بیابات بہ ہیں کہ بٹ کوائن ابک جابدار چیز ہے اور معیست پھی۔ ان کو
سمجھیا مشکل اس لئیے پھی ہے کہ جابدار چیزوں کا سمجھیا یہت مشکل ہے ۔
"ابک سائیسی نطام  ،غلم کی ال مئیاہی یرفی میں ضرف ابک استیشن کا کام کربا ہے ۔ اس سے مراد
بہ یہیں ہے کہ موجودہ معاسیات یسمابدہ رہ گتی ہے بلکہ اس کا بہ مطلب ہے کہ معیست ابک
م
جابدار چیز ہے اور جابدار ہونے کا مطلب با کمل اور بیدبلی دوتوں ہے۔ " (لڈ وگ وون میسس )

سب سے زبادہ مجیلف قسم کی چیرئں جو ہم یڑھیے ہیں وہ معاسیات کے بارے میں ہوبی ہیں کہ ا ب یے یڑے یڑے بیل آؤیس کو

کیسے سئی ھاال جابا ہے ۔ چیران کن طور یر خقتقت بہ ہے کہ یڑے یڑے نفصابات کے لیے پھی کسی کوجوابدہ یہیں ہوبا یڑبا۔ چیرابگی تو اس
کام میں واضح ہے مگر مجھے ابک خھلک نظر آنے لگ گتی ہے کہ قیایس کی دب یا میں کیا ہوبا ہے ؟
س
غ
کجھ لوگ معاسیات کے بارے میں غام سی ال لمی کو پھی سوجی مجھی چہالت فرار د ب یے ہیں۔ اگرجہ رباضی فزکس اور دوسری چیزئں
س
ن
ہماری علیم کا خصہ ہیں مگر معاسیات کو ضرف طحی لچاظ سے دبکھا جابا ہے۔ میں اکیر سوجیا ہوں کہ اگر لوگوں کو معاسیات اور ئیسے کے
ن
بارے میں علیم دی جانے تو کیا پھر پھی وہ ابیا فرض لئیے یر راضی ہوجائیں گے جئیا اب وہ جاصل کرنے ہیں؟
میں و یسے سوچ رہا پھا کہ ئن فوبل کی کئتی یرئیں ابک توبی بیانے کا کام کربی ہیں ؟ سابد ئین یرئیں۔
"نفصابات اور بیل آؤیس جادبہ یہیں  ،بلکہ جادبہ بہ ہے کہ جس طرح آزادی سے یہلے
ن
ن
غالموں کو علیم د ب یا غیر قاتوبی پھا اسی طرح سکولوں میں ئیسے کی علیم یہیں دی جابی۔
"
(رایرٹ ک بوساکی )

The wizard of OZکی طرح کہا جابا ہے کہ یردے کے بیجھے کون کھڑا ہے اس یر دھیان بہ دبا جانے۔ اس کے یر

غکس ہمارے باس بٹ کوائن کی سکل میں ابک اصل جادوگربی ہے جو سیسرسپ سے مزاخم ہے  ،قدر کی مئتقلی کا ابک بال سرجد ب یٹ ورک
ہے جس میں یردے کے بیجھے کی تچانے آبکھوں کے سامیے جادوگر موجود ہے۔
بٹ کوائن نے مجھے یردے کے بیجھے دبکھیا سکھابا اور میں معاسی چہالت کو دور کرنے کے قابل ہوا۔

22

سبق نمیر 9
افراط زر
بیارے ! یہاں ابتی جگہ بکیے کے لئیے ئیز دوڑبا ہوگا اور اگر آپ کسی مقام یر یہیجیا جا ہیے ہیں تو اور ئیز دوڑبا ہوگا۔
معاسیات میں میرے متصونے کا آغاز معیست کو سمجھیا  ،افراط زر کو یڑھیا اور بٹ کوائن جیسے غیر مہتگابی کے طر نقے کو راتج

کرنے کا سوجیا پھا۔ مجھے ضرف بہ معلوم پھا کہ افراط زر بیا ئیسہ جاری کرنے کی سرح سے میسلک ہے مگر میں اس بارے میں زبادہ یہیں جابیا
س
پھا۔ کجھ معیست دان افراط زر کو اخھی چیز مجھیے ہیں جیکہ دوسرے اس کو کسی مشکل سے یسیتہ د ب یے ہیں۔ بالکل ا یسے ہی جیسا کہ
سونے کے دتوں میں پھا۔ اور بٹ کوائن کے کیمپ میں پھی ا یسے ہی ہے کہوبکہ اسکی سیالبی ضرف اکیس ملین رکھی گتی ہے۔

Economics in One Lessonمیں ہیری ہیزلٹ کہیا ہے کہ معاسیات کا فن ہمیں کسی پھی چیز کے با ضرف وقتی ایرات ،بلکہ
طوبل مدبی ایرات کو ی کرھیے میں پھی مدد د ب یا ہے۔ بہ کسی جاص گروہ کے لئیے یہیں ہے بلکہ اس کا اطالق تمام گروہوں یر ہوبا ہے۔
"افراط زر فوری طور یر طاہر یہیں ہوبا بلکہ اکیر افراط زر کی سرح اور وجوہات کے درمیان
سالوں کا فرق موجود ہوبا ہے۔ جیکہ افراط زر لوگوں کے کجھ گروہوں کو زبادہ میایر کربا
ہے۔"

خ
خ
میرے ذابی جیال میں توٹ جاری کربا بافی تمام اقتصادی سرگرم بوں سے زبادہ اہم سرگرمی ہے۔ جیکہ قتقی اسیاء اور قتقی جدمات ،
خ
خ
خ
قتقی لوگوں کے لئیے قتقی قدر بیدا کربی ہیں جیکہ ئیسے کا معاملہ اس سے الٹ ہے۔ بہ افراط سدہ کریسی کی ق تقی قدر خھین لئیا ہے۔
"ضرف مہتگابی  ،زبادہ اخرت اور قیم بوں کے بدلے ضرف توتوں کا اخراء کربا زبادہ مابگ
خ
بیدا کرنے کی کوشش لگ سکیا ہے مگر قتقی اسیاء کے بیادلے کے بدلے ایسا یہیں
ہے۔ "
(ہیری ہیزلٹ)

چب پھوڑی سی مہتگابی ابک یڑی فوت میں بیدبل ہوبی ہے تو اس کی بیاہ کارباں نظر آبا سروع ہو جابی ہیں۔ چیزئں خرابی کی طرف
یڑھیا سروع ہوجابی ہیں۔ قیم بوں کے یڑھیے سے قدر کا ذچیرہ کم رہ جابا ہے اور کریسی توٹ جابی ہے ۔ اور ہو سکیا ہے کہ لوگ کسی پھی چیز کی
خربداری کے لیے جلدی سے ہاپھ یڑھائیں ۔
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ہائیر انقلیشن با افراط زر کی سرح زبادہ ہونے سے بہ ہوگا کہ لوگوں کی زبدگی پھر کی تجتیں لمجوں میں صا نع ہوجائیں گی۔ آپ کی ج یب
میں ئیسے تو ہوں گے مگر ان کی قدر ضرف ابک کاغذ جئتی ہی رہ جانے گی۔

ہلکی افراط زر کے ساپھ پھی لوگوں کی فوت خربد میں کمی آبی ہے۔ ک بوبکہ افراط زر نے ئیسے کی قدر میں کمی ہو گتی ہوبی ہے لوگ
سابد اسے ابیا مجسوس بہ کرنے ہوں مگر چب افراط زر یڑھیے لگیا ہے تو بہ یرئئیگ یریس کے ابک ئین دبانے کی مار نکلتی ہے۔ فربڈرک ہابیک

نے ا ب یے ابک مضمون میں لکھا کہ ہلکی پھلکی افراط زر ہی ابک یڑے بیمانے کی افراط زر کو دعوت د بتی ہے۔

افراط زر ضرف ان لوگوں کے جق میں ہے جو یرئئیگ یریس کے باس ہیں ک بوبکہ ئیسے کو سرکولیشن کرنے کے لیے ابک وقت درکار
ہوبا ہے۔اگر آپ مہتگابی کے میجتی خطوط سے آگے ہیں تو آپ کو ئیسے کی قدر میں کمی یہلے سے ہی مجسوس ہونے لگ جانے گی۔ اس کی
میال ا یسے بیکسوں کی طرح ہے جن سے ضرف جکومتیں قابدہ اپھابی ہیں جیکہ عوام اس کی قیمت ادا کربی ہے ۔
فربڈرک ہابیک کہیا ہے کہ
"معاسیات کی بارتخ ضرف اور ضرف مہتگابی کی بارتخ ہے ۔ بہ ضرف وہ قصے ہیں جن
میں جکوم بوں نے بیکس لگانے اور عوام نے اس کی قیمت ادا کی۔ نعتی کہ سراسر افراط

زر ۔"

اب بک جکومت کے زیر کییرول تمام کریسیاں با بیدبل ہو جکی ہیں با پھر ان کی قدر گر جکی ہے۔ اس سے فرق یہیں یڑبا کہ افراط
مس س
زر کا بیاسب کئیا ہے اس میں پھوڑا سا اصافہ پھی ئیزی کا باغث ئئیا ہے پھر با تواسے یچکم طح یر البا ہوگا با ابک بیاہ کن مستقیل آپ کا
مئتظر ہے ۔

آپ سابد بہ سوچ رہے ہوں گے کہ بہ آپ کے ملک میں یہیں ہو سکیا ۔ لیکن وئیزوبال کے شہری بہ سوچ سکیے ہیں ک بوبکہ وہاں

(ابک ملین قتصد سے زبادہ ) افراط زر کی سرح ابتی زبادہ ہے کہ وہاں کا ئیسہ نفربیا بتکار ہو خکا ہے ۔ ہم بہ سوج یے ہیں کہ اگلے جید سالوں بک

پھی ہمارے ملک میں ایسا یہیں ہو سکیا لیکن اگر بارتخ یر نظر دوڑابی جانے تو نظر آبا ہے کہ بہ نفربیا تمام یرابی کریسبوں کے ساپھ ہو خکا ہے ۔

جیسے کہ آسیربلیا کے سلیگ  ،خرمن مارک  ،اطالوی لیرا اور آیرش باؤبڈ اور کروسین د ب یار وغیرہ۔ جیسے جیسے وقت گزربا ہے نفربیا یرابی کریسیاں
معدوم ہوبی جابی ہیں اور ایہیں وقت کی کریسبوں کی تچانے ماضی کی بارتحی کریسبوں میں سمار کیا جابا ہے۔

سئتفن اموس کہیا ہے کہ" جکومت المچدود رقم کی فراہمی کے اللچ کا سکار ہو جائیں گی"

بٹ کوائن ان سب چیزوں سے مجیلف اس لئیے پھی ہے کہ جکومتی کریسیاں ایسی چیز ہیں جن کو جکومتیں سبورٹ کربی ہیں ،
ان کے یرغکس ایسی چیزئں جو فزکس کے قاتون کے مطاتق بالکل قاتوبی ہیں اور وہ یہت دیر بک ابتی دھاک بی ھانے رکھتی ہیں اور قاتم و داتم
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مس
م
رہتی ہیں۔ گولڈ تو ڈیسسیٹ ریسو کا بام دبا جانے واال سوبا اسکی میال ہے ۔ ہو سکیا ہے کہ بہ کمل طور یر یچکم بہ ہو مگر بہ ہزاروں سالوں
سے ابتی قدر و قیمت بیانے ہونے ہے۔ اس کی طلب بالکل اسی یرب یب میں بابی جانے گی۔

اگر کوبی مالیابی قدر  ،وقت اور جگہ کے جساب سے لمیے عرضے بک ابتی قیمت یرفرار رکھتی ہے تو اسے یہت مشکل سمجھا جا سکیا
س
ہے۔ ک بوبکہ بہ چیزئں آسابی سے بگڑ سکتی ہیں۔ اور اسے یرم کریسی کا بام دبا جابا ہے۔ بٹ کوائن کو مجھیے کے لیے شحت کریسی کا نظربہ
سمجھیا ہوگا۔ جس یر تحث آخری خصے میں کی گتی ہے ۔
( :اخھی رقم والے آخری خصے میں )
زبادہ سے زبادہ ممالک افراط زر کا سکار ہو رہے ہیں اور زبادہ سے زبادہ ممالک کی کریسیاں گر رہی ہیں اگر ہم جوش قسمت ممالک میں

سے ہیں تو ہو سکیا ہے کہ ہمارے ئئیک ابتی بالیسی بیدبل کرنے کا سوجیں ۔ میں نے بٹ کوائن کی بدولت جو غلوم جاصل کیے ہیں ۔

بٹ کوائن کے ذر نعے میں نے تماباں طور یر معیست میں موجود توسیدہ بیکس اور افراط زر کی بیاہ کارتوں کے بارے میں یڑھا ہے۔
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سبق 10
فدر
ابک سقید خرگوش آہستہ آہستہ گھوم رہا پھا اور وایس آنے ہونے توں دبکھ رہا پھا جیسے کہ اس نے کجھ کھو دبا ہو۔

قدر ابک متصاد چیز ہے جو ہمیں بہ سمجھابی ہے کہ ہم نعض چیزوں کو دوسری چیزوں یر ک بوں فوق یت د ب یے ہیں ؟ اقالطون ابک

مکا لمے میں کہیا ہے کہ ہم کجھ چیزوں کو ضرف اس لئیے فوق یت د ب یے ہیں ک بوبکہ وہ باباب ہیں جاالبکہ وہ ہماری نقاء کی ئئیادی ضروربات میں

سے ابک یہیں ہے۔

اقالطون بہ پھی کہیا ہے کہ اگر آپ سمجھ دار ہیں تو آپ اس چیز کی آ گاہی ا ب یے ساگردوں کو پھی دئں گے کہ وہ آپ کے ساپھ

اور آیس میں بات کرنے کے غالوہ کسی سے بات یہیں کرئں گے۔ توپھڈتمس قیمتی ہے ک بوبکہ وہ باباب ہے اور بابی جاالبکہ یہیر ہے مگر
یہیات کی وجہ سے شسیا ہے۔

قدر کا بہ نصاد ایساتوں کے لئیے یہت دلجسپ ہے لوگ چیزوں میں موضوعی ئئیاد یر دلجستی کا اظہار کرنے ہیں ۔ کسی باباب سے کو

قیمتی نصور کیا جابا ہے جیکہ ایسی چیز جو قدربی طور یر بابی جابی ہو با جس کی نقل آسابی سے ممکن ہو سکے اسے غیر قیمتی چیز کا درجہ دے دبا
جابا ہے۔
ہم کسی چیز کی قدر بب کرنے ہیں چب کہ وہ قدربی طور یر کم ہو با پھر اس کا بیا توبٹ بیانے یر زبادہ مجیت لگے با پھر بیا توبٹ بیابا

ہی باممکن ہو جیسے کہ سوبا اور ہیرے وغیرہ۔

کجھ چیزئں ہمیں ا یسے ابداز میں قابدہ یہیچابی ہیں کہ بہ کسی دوسرے ابداز سے یہیں یہیچا سکتی جیسے کہ ہمارے کسی بیارے کی

نصویر با پھر کسی آریسٹ کا آرٹ۔
ل
بٹ کوائن میں اویر کھی گتی تمام یر خصوصیات موجود ہیں۔ بہ بیا پھی ہے اور اس کو دوبارہ بیدا کربا پھی مشکل بلکہ باممکن ہے۔
بہ ئیسے کے مئتقلی کا آسان ذرنعہ ہے ۔ بہ سیسرسپ کے جالف مزاخم ہے ۔ بٹ کوائن قدر کا ابک آزاد اور جودمجیار ذچیرہ ہے ۔ بہ لوگوں کو
جکومتی دجل ابدازی کے نغیر ابتی دولت خمع کرنے کی اجازت د ب یا ہے ۔

بٹ کوائن نے سکھابا کہ قدر موضوغابی ضرور ہے مگر من مابی یہیں۔
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سبق 11
پیسہ
بابا نے ا ب یے سرمتی بال گ ھمانے ہونے بیابا کہ میری جوابی میں  ،میں نے ا ب یے

اعصاء کو یڑے کومل ابداز سے رکھا ہے۔

ہر باکس کو باتچ سلیگ کی قیمت کے لچاظ سے کیا میں آبکو دو باکس فروچت کردوں ؟

ہم ئیسے کو روز مرہ زبدگی میں استعمال کرنے ہیں لیکن پھر پھی اگر توخھا جانے کہ بہ ئیسہ کیا ہے ؟ تو اس سوال کا جواب د ب یا
مشکل ہو جابا ہے۔ خھونے یڑے سب لوگ اس یر اتخصار کرنے ہیں اگر بہ کم ہو جانے تو ہم یریسان ہو جانے ہیں  ،مگر پھر پھی کی ھی اس
کے بارے میں سوجا یہیں کہ بہ ہے کیا ؟ بٹ کوائن نے مجھے بار بار اس سوال کا جواب کھوج یے یر مج بور کیا ہے کہ آخر ئیسہ کیا ہے ؟
ہماری دبیا میں لوگ چب ئیسے کا بام لیں گے تو سابد کاغذ کے بکڑوں کے بارے میں سوجیں گے۔ ئیسہ یہلے ہی ئئیک میں موجود

ابک تمیر ہے اور ہم ئیسے کے بام یر ضرف کجھ اغداد اور صفروں کو استعمال کر رہے ہیں۔ بٹ کوائن اس سب سے مجیلف ک بوں ہے ؟ بہ
س
ئیسے کی سب سے مجیلف قسم ہے ۔ اس کو مجھیے کے لئیے ہمیں بہ بیا کربا ہوگا کہ ئیسہ کیا ہے اور کہاں سے آبا اور ا ب یے یرانے زمانے میں
ک بوں سوبا اور جابدی ئیسے کے طور یر استعمال ہوبا رہا ؟

"اس لچاظ سے بہ زبادہ غام ہے اس کی سیالبی کو کییرول کرنے کے لئیے کم کرنے
کی تچانے یہلے سے طے کیا گیا ہے جو کہ ابک مچدود رقم ہے ۔" (ساتوسی باکامو تو )

ئیسہ وہ ہے جسے لوگ ئیسے کے طور یر استعمال کرنے ہیں پھلے وہ سوبا  ،جابدی  ،ئیسہ با پھر بٹ کوائن ہو اور پھلے بہ کسی پھی سکل
میں ہو۔
ئیسہ ابک سابدار اتچاد ہے اس کے نغیر دبیا کے معامالت یہت بیجیدہ ہیں۔ کئتی مجھل بوں سے ب یے جونے خربدے جائیں گے؟ کئتی

گائیں بیا گ ھر بیانے میں مدد کرئں گی ؟ اور اگر مجھے کسی چیز کی ضرورت یہیں ہے تو ئیسے کے طور یر استعمال ہونے والے سیب کو گلیے

سڑنے سے کیسے روکا جا سکیا ہے ؟ آپ کو بہ ئئیجہ اجذ کرنے میں دیر یہیں لگے گی کہ باریر شسیم یری طرح باکارہ ہے۔
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ئیسے کو کسی پھی دوسری چیز کے بدلے میں بیدبل جا سکیا ہے۔ جیسے کہ بک ساتو نے جالضہ کیا ہے کہ ہم ایساتوں نے ہر چیز کو

نطور ئیسہ استعمال کیا ہے  ،ہاپھی کے داب بوں  ،ہڈتوں  ،جاص زتورات یہاں بک کہ ہم سونے اور جابدی جیسی دھاتوں کو پھی ئیسے کے طور یر

استعمال کر جکے ہیں ۔

ہم ایسان ابک شست مچلوق ہونے کی وجہ سے ان چیزوں کے بارے میں یہیں سوج یے جو پھیک پھیک کام کربی ہیں اور ئیسہ
باکمال کام کربا ہے لیکن دوسری چیزئں جو ابدر سے توٹ پھوٹ کا سکار ہوبی ہیں اور کام پھی خھوڑ د بتی ہیں ہم ضرف ان کے بارے میں
سوج یے ہیں ۔ جیسا کہ کمئ بویر اور دوسری الیکیرابکس کے آالت ۔ جن لوگوں نے افراط زر کی وجہ سے ابتی جان سے پھی بیاری خمع توتحی کو

جانے دبکھا وہ ئیسے کی قدر جا ب یے ہیں ۔ بالکل اسی طرح جیسے وہ لوگ رازداری کی قدر جا ب یے ہیں جتہوں نے ا ب یے فربتی لوگوں کو روس  ،خرمتی اور
سوبت مطالم کی وجہ سے غابب ہونے دبکھا۔

"ئیسے کے بارے میں مشہور ہے کہ بہ ہر چیز یر مجتط ہے ۔ بہ ہر لین دئن کا نصف
ہے جو طاق بور لوگوں یر ایرابداز ہوبا ہے۔ ئیسہ ک بوبکہ تچاربی قدر کا نصف ہے اور فومیں
ی
لین دئن میں ئیسے کی قدر کے لچاظ سے ا ب یے ئیسے کے عروج اور زوال بک ہیجتی ہیں،

ہم یہاں ا یسے وہم کی بات کر رہے ہیں جو رات کے وقت اڑان پھربا ہے۔ ایسی طاقت

جو چب بک قاتم رہتی ہے خقتقت دکھابی د بتی ہے۔ بہ قیڈ کی طاقت کا ئئ یادی مرکز
ہے۔ "
(رون بال )

بٹ کوائن ئیسے کو طاقت کے عہدے سے ہیابا ہے اور طاقت کے استعارے کے نغیر ئیسے کی تچل بق کو جیم کربا ہے۔ روم یہت
سے بکرار کے ادوار سے گزری جن میں سے زبادہ یر ا خھے ہی پھے مگر جال میں آ کر ئیسے کے ابدروبی معامالت خراب ہو گیے ہیں ۔ زبادہ یر ئیسہ

طاق بوں سے وجود میں آبا۔ اور طاق بوں کے لئیے بہ کیسے ممکن ہوا اس کو جا ب یے کے لئیے مجھے ئیسے کے زوال کی وجوہات کے بارے میں معلوم
کربا یڑا۔

نع
بیاہی کا ابک سلسلہ با پھر اس سب کو جیم کرنے لئیے لیمی آ گاہی کا ابک سلسلہ کافی ہے۔ میں ئیسے کے دتوباؤں سے دغا کربا

ہوں کہ بہ نعد میں ممکن ہو۔

بٹ کوائن مجھے سکھابا ہے کہ ئیسہ کیا ہے ؟
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سبق 12
پی سے کا زوال اور باریخ
ً
ً
ایہیں نفئیا وہ بائیں باد یہیں ہوبگی جو دوسروں نے سمجھائیں ۔ میال اگر آگ میں جائیں گے تو وہ آبکو جال دے گی  ،اگر آپ

جافو سے ابتی انگلی کا ب یے ہیں تو جون نکلے گا با پھر بہ کہ زہر کا لئیل رکھیے والی دوا یہیں ئئتی  ،اگر آپ وہ ئئیے ہیں تو ہم زبادہ دیر اس سے
متفق یہیں ہو سکیے۔

یہت سے لوگوں کو لگیا ہے کہ ئیسے کے بیجھے سوبا رکھا جابا ہے جو کہ یڑی یڑی دتواروں والے الکروں میں رکھا جابا ہے۔ مگر بہ بات تو

صدتوں یہلے ہی جیم ہو گتی پھی۔ میں یہت یڑی مصئ یت میں پھا چب میں نے بہ سوجا کہ سوبا ابیا ضروری ک بوں ہے با پھر کسی سے سے
ئیسے کی یست ب یاہی ک بوں ضروری ہے ۔ مجھے ان سب چیزوں کی کوبی سمجھ یہیں پھی۔ بٹ کوائن کو سیکھیے کا ابک خصہ قیاٹ کریسبوں کو
سیکھیا پھی ہے۔ کہ اس ئیسے کا کیا مطلب ہے بہ کہاں سے آبا اور بہ اب بک کا سب سے یہیرئن میڈتم ک بوں یہیں ہے۔ اور ہم نے

قیاٹ کریسبوں کو ک بوں استعمال کربا سروع کیا؟

اگر کوبی چیز قیاٹ کے ذر نعے مسلط کی جابی ہے تو وہ رسمی اجازت کے ذر نعے کی جابی ہے۔ اسی طرح قیاٹ کریسیاں ضرف ئیسہ
ہیں ک بوبکہ ایہیں ئیسہ کہا جابا ہے۔ آج سب جکومتیں یہی قیاٹ کریسی استعمال کربی ہیں جیکہ آپ ان کریسبوں کی قیمت کی تجویز سے

اجیالف یہیں کر سکیے۔ اس قیمت کی تجویز جکوم بوں کی طرف سے عوام یر طلم کے میرادف ہے۔ اگر آپ اس جکومتی کریسی کو کاروبار اور

بیکس کی مد میں استعمال کرنے سے گریز کر رہے ہیں تو آپ ضرف ا ب یے جیل کے ساپھ بوں کیساپھ معیست کے متعلق بات کر سکیں
گے۔
قیاٹ کریسبوں کی قدر ان کی م وروب یت میں یہیں ہوبی بلکہ ان لوگوں کی وجہ سے ہوبی ہے جو اس کو وجود میں النے ہیں۔ اس کی

قیمت ا ب یے من مانے فرمان کے ذر نعے طے کی جابی ہے۔

کجھ عرضہ یہلے بک ئیسے کی ضرف دو قسمیں استعمال کی جابی پھیں۔ اسیاء کی قیمت کے طور یر کوبی قیمتی قدر اور با پھر ئیسے کے

طور یر غالمتی قدر زبادہ یر کاغذی سکل میں۔

جیسا کہ ہم جاص اسیاء کو قیمت کے استعمال کے طور یر بیان کر جکے ہیں کہ ایسان یہلے قیمتی سامان کے طور یر گھو بگھے  ،بیابات

 ،ہڈباں وغیرہ استعمال کرنے رہے ہیں اور پھر ابک قیمت کے طور یر سوبا جابدی ہیرے جیسی دھائیں پھی نطور قیمت استعمال ہوبی ہیں ۔
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اب بک سب سے یرابی کریسی سونے اور جابدی کے مکسجر سے بیابا گیا ابک سکہ بابت ہوبی ہے جسے سیائیس سو سال یہلے بیابا گیا پھا۔ اگر

بٹ کوائن بیا ہے تو سکے کا بہ نصور ہی یہیں ہے۔

اس سے بتہ جلیا ہے کہ آج پھی استعمال کی جانے والی ہولڈبگ اور ذچیرہ ابدوزی سکوں کی طرح ہی یرابی ہے۔ ان میں سے سب

سے قدتم سکوں کا ہولڈر وہ شخص پھا جس نے ابک ہزار سکوں کو کسی چیز میں ڈال کر میدر کی ئئیادوں میں دفن کر کے خھیا دبا پھا۔ جو کہ
تجیس سو سال نعد ہی ملے گا۔ میرا کہیا ہے کہ بہ ابک اخھا کولڈ سبورتج پھا۔

قیمتی قدر کے طور یر سکوں کے استعمال میں ابک خرابی بہ ہے کہ ایہیں یراسا جا سکیا ہے جس سے ان کی اصل قدر میں کمی واقع
ہو سکتی ہے۔ کلئیگس سے ب یے سکے بیانے جا سکیے ہیں ۔ یڑھیے وقت کے ساپھ ہر یرانے سکے کی قیمت کم ہو سکتی ہے۔ لوگ اس وقت ابیا
ہی مخفوظ کر رہے پھے جئیا کہ وہ جابدی کے ڈالر لیکر پھاگ سکیں مگر میں چیران ہوں کہ ان دتوں میں ان کے باس ڈالر سبو کلب کہاں

موجود پھے؟

جکومتیں ضرف افراط زر کے ساپھ کمزور ہوبی ہیں اگر ایسا ہوبا ہے تو پھر ضرف گوربال کارروابی ہی رسوابی سے روک سکتی ہے ۔ غام

تولیس والے جوروں کے دور میں وقت کے ساپھ ساپھ  ،ابتی بکئیک کی مدد سے زبادہ سے زبادہ ہوسیار ہونے گیے جس نے ماسیر آف دی میٹ
کو جوابی کاروابی میں زبادہ تچلتقی ہونے میں مدد دی۔ آیزک ب بوئن پھی ایہی لوگوں میں سے ابک ہیں۔

ایہیں سکوں کے اطراف میں دھارباں (لکیرئں ) سامل کرنے کا موجد جابا جابا ہے جو کہ آج پھی موجود ہیں۔ بہ وہ وقت ہے چب

آسان سکے یرا س یے کا زمابہ جا خکا پھا۔

سکے کی نے خرمتی کے ان طرنفوں کے باوجود سکوں میں دبگر مسابل پھی ہیں جیسے کہ وہ پھاری ہیں اور نقل و خمل کے لئیے آسان

یہیں ہیں۔ جاص طور یر چب آپ یہت یڑی مقدار کو مئتقل کربا جا ہیے ہوں۔ جیسے کہ اگر آپ ابک مرسیڈیز خربدبا جا ہیے ہیں تو جابدی کے
سکوں سے پھرے کئیے یڑے یڑے بیگ اپھابا یڑئں گے؟

خرمن چیزوں کے بارے میں بات کرنے ہونے ؛ امربکی ڈالرز نے ابیا بام کیسے بیابا بہ کہابی یہت اہم ہے۔ لفظ ڈالر خرمن لفظ

پھیلرز سے ماجوذ ہے جو جوامجسیالر کے لیے مخصوص پھا جاکم پھیلر ابک سکہ پھا جو کہ جوامجسیالر قصیے میں بیابا جابا پھا۔ پھیلر وادی میں آنے

والوں کے لئیے ابک سارٹ ہئیڈ پھا جوبکہ جوامجسیالر میں بہ سکے ئئیے پھے اس لئیے ایہیں ضرف پھیلر کہا جانے لگا۔ پھیلر خرمن میں  ،ڈالڈرز ڈچ
میں اور آخر میں ابگریزی میں ڈالر کہا جانے لگا۔

یرلن۔ جارج  cc by saاصل ڈالر کی نصویر ہے جس میں سئ یٹ توخر ابتی جادوبی توبی اور لیاس کے ساپھ موجود ہیں۔
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ابک تمابیدہ رقم کے آنے سے مشکل رقم زوال بذیر ہوگتی ۔ سونے کے سربتقیکیٹ  1863میں متعارف کرانے گیے اور بیدرہ سال

نعد جابدی کے سکے پھی کاغذی کریسی میں بیدبل کر د ب یے گیے۔ جابدی کے یہلے سربتقیکیٹ کو تچاس سال لگے مگر بہ کاغذی سربتقیکیٹ
کی ھی کسی ڈالر بام کی چیز میں مئتقل بہ ہوا۔
نصویر میں  1928کا امربکی سلور ڈالر موجود ہے  ،مطالتہ یر ادا کرنگا  ،مت علفہ ایسئتئ بوٹ کو نصویر کا کربڈٹ جابا ہے۔

ائیس سو اپھائیس کا امربکی جابدی کا ڈالر آج پھی جابدی کے سربتقیکیٹ کے بام سے جابا جابا ہے ۔ بہ واقعی ابک دسیاویز ہے

جس یر کہا گیا ہے کہ جابدی کے سربتقیکیٹ کے بدلے جامل ہذا کو جابدی کا بکڑا ادا کردبا جانے گا۔ وقت کے ساپھ ساپھ مین خھوبا ہوبا گیا۔

سربتقیکیٹ کی جگہ اس بات کی نفین دہابی نے لے لی کہ بہ واقعی وقافی ریزرو ہے۔

جابدی جیسا معاملہ ہی سونے کے ساپھ پھی ہوا  ،بہ دو دھابی معاملہ پھا۔ سکے ئئیادی طور یر سونے اور جابدی کے پھے اور ایہیں
کاغذی سربتقیکیٹ یر مئتقل کربا ابک بکئیکی یہیری پھی۔ ک بوبکہ کاغذ زبادہ آسان اور ہلکا ہے اسے آسابی سے مئتقل کیا جا سکیا ہے با پھر خھوبی
ن
ن
خھوبی اکاب بوں میں قسیم کیا جا سکیا ہے ۔ اس یر خھوبا سا تمیر یربٹ کر کے اسے خھوبی خھوبی اکاب بوں میں قسیم کیا جا سکیا ہے۔
صارقین کو اصل سونے اور جابدی کے سربتقیکیٹ کی نفین دہابی کے لئیے ایہیں ایہی ربگوں میں یربٹ کیا جابا ہے اور سربتقیکیٹ

یر اسے یربٹ کیا جا با ہے با کہ تجریر کو باآسابی یڑھا جا سکے۔

"بہ اس بات کی نفین دہابی کرابا ہے کہ رباستہانے میچدہ امربکہ کو ابک سو سونے کے

سکے خمع کرانے گیے ہیں جو کہ مطالتہ یر ادا کر دبا جانے گا "

نصویری کربڈٹ  ،ئیسیل تومتیسیک کلیکشن  ،ئیسیل م بوزتم آف امربکن ہشیری کو جا با ہے۔

ان تمام توتوں سے " ئیش کرنے والے کو مطالتہ یر ادابیگی" کے القاظ کو ہیا دبا گیا۔  1963میں باتچ سال نعد توتوں کو اس

طر نقے سے خھڑابا بالکل جیم ہوگیا۔

اصل اور جیالی کریسی کی یسابدہی کرنے والے القاظ کو کاغذی کریسی توتوں یر سے جیم کردبا گیا۔ ستہری ربگ غابب کر کے ضرف
کاغذ بافی رہ گیا جس کے بیجھے بہ مصلحت پھی کہ مرضی کے مطاتق ب یے توٹ جاری کیے جا سکیں۔
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 1971میں گولڈ استئیڈرڈ کے جا تمے کے نعد ابک صدی جئیا طوبل سالبٹ آف ہئیڈ جیم ہوگیا۔ ئیسہ ضرف ابک وہم ئن گیا مگر خھا
گیا۔ قیاٹ ئیسہ کجھ قابل زر ہے ک بوبکہ بہ کہیں فوج کی تمابیدگی کر رہا ہے اور آج کے توٹ میں بہ واضح درج ہے کہ بہ جکومتی ئئیڈر ہے نعتی

کہ بہ قابل قدر ہے ک بوبکہ توٹ یر بہ لکھا ہوا ہے۔

 2004کی سیریز کا امربکی ئیس ڈالر کا توٹ آج پھی استعمال ہو رہا ہے۔ ک بوبکہ بہ توٹ قاتوبی ئئیڈر ہے۔

و یسے آج کا ئیسہ ابک دلجسپ سبق ہے جو کہ سادہ نظروں سے دبکھا جا سکیا ہے۔ جیسا کہ اس یر لکھا ہوبا ہے کہ بہ توٹ ابک

سرکاری ئئیڈر ہے تمام سرکاری و تحی فرضوں کے لئیے۔ ئیسے اور فرض کے اس نعلق نے میرا سر جکرا دبا ک بوبکہ ئیسہ ابک فرض ہے۔ میں بہ
کھوج قارئین یر خھوڑنے رہا ہوں ۔
جیسا کہ ہم جا ب یے ہیں کہ ہزاروں سالوں بک سوبا اور جابدی ،ئیسے کے طور یر استعمال ہونے رہے ہیں اور پھر ان کی جگہ کاغذی
مس
کریسی نے لے لی۔ آہستہ آہستہ کاغذی کریسی ابک قابل ق بول ذرنعہ ئن گیا اور کاغذی وہم نے ابک یچکم ضورت اجئیار کرلی۔ کاغذ نے گولڈ
کے استئیڈرڈ کو جیم کردبا اور بہ بیابا کہ کاغذ ہی قیمتی ہے۔
بٹ کوائن نے مجھے ئیسے کی بارتخ اور عظمت کے بارے میں سکھابا۔
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سبق 13
فربکسبل ریزرو باگل ئن
االس !! یہت دیر ہو جکی پھی  ،وہ یڑھتی گتی آخر کار اس کو گھئیے بیکیے یڑے ۔ اس نے ل تئیے کا ایر آزمابا۔ اس کا ابک بازو

دروازے کے ساپھ اور دوسرا اسکے گرد گھوم گیا مگر پھر پھی وہ آگے یڑھتی گتی ۔ آخر میں اس نے ابیا بازو کھڑکی سے باہر اور ابک باؤں خمتی کی

طرف رکھا۔ اس نے پھر کہا کہ میں کجھ یہیں کر سکتی میرا آخر کیا ب یے گا ؟

قدر اور ئیسہ غام موضوغات یہیں ہیں جیسے کہ ہمارے ئئیکیگ شسیم میں توٹ خھا ب یے کا عمل غیر معمولی ہے۔ میں اس کو خھیال

یہیں سکیا کہ بہ سب جان توخھ کر کیا گیا ہے جو مین ضرف اکڈتم یا میں ملیا پھا وہ اب راتج العام ہے۔ کسی پھی چیز کی وصاچت یہیں کی

گتی ہے اس لیے یہیں کہ بہ بیجیدہ ہے بلکہ اس لئیے کہ شچابی کو یرتوں میں خھیا دبا گیا ہے۔ "توستعابی مالیابی بالیسی جیسے قتیسی القاظ سے
سامعین کو سر ہالنے کے لئیے ہتئیابایز کر دبا جابا ہے۔"
فربکسیل ریزرو اور مقدادی یرمی دو ق تیسی القاظ ہیں جو خق تقت کو ڈھابپ کر م تہم کر د ب یے ہیں۔ اگر آپ بہ سب  ،ابک باتچ سال

کے تچے کو سمجھانے ئئیھ جائیں تو ان دوتوں کا باگل ئن عیاں ہوجانے گا۔ گاڈفری بلوم نے مشیرکہ تحث کے دوران توربی بارلیمیٹ میں کہا

کہ بہ اس سے کہیں یہیر ہے جئیا کہ میں کر سکیا ہوں۔
س
ً
ً
آپ واقعی ئئیکیگ کے نصور کو مجھیے یہیں ہیں۔ نفربیا ساری ئئیک توٹ جکے ہیں۔ ئئیک ستئیڈرڈ  ،ڈو تچے ئئیک اور رابل ئئیک نفربیا
سی ھی ئئیک توٹ جکے ہیں۔ بہ کوبی سوبامی با جدابی آقت یہیں ہے۔ بہ سب اس شسیم کی وجہ سے ہے جسے فربکسیل ریزرو ئئیکیگ کہا جابا
ہے ۔ نعتی کہ ئئیک وہ فرضہ پھی دے سکیے ہیں جو ان کے باس موجود ہی یہیں ہے ۔ بہ مجرمابہ کام کافی عرضے سے تویہی جل رہا ہے۔
"یہی خعل سازی کی ھی کی ھی مقداری یرمی کہالبی ہے۔ لیکن سیم اور خرم ہے کہ ئیسے

کی مصبوعی خھیابی  ،جو کہ اگر کوبی غام آدمی کربا ہے تو اسے جیل کا سامیا کربا یڑے
گا۔ "

(گاڈفری بلوم)

میں اگر اہم خصے کے بارے میں بات کروں تو وہ بہ ہے کہ ئئیک ایسا ئیسہ فرض کے طور یر دے سکیے ہیں جو کہ ان کے باس
موجود یہیں ہے۔ فربکسیل ریزرو کے تحت ابک ئئیک ڈالر کا ضرف خھوبا سا خصہ رکھ سکیا ہے جو کہ زیرو سے دس قتصد بک ہے ۔اور بہ چیزوں
کو اور پھی بدیر بیا د ب یا ہے۔
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س
باگل ئن کے اس نصور کو مجھیے کے لئیے ابک پھوس میال کا استعمال کرنے ہیں ہمیں تمام جساب ا ب یے دماغ میں کرنے کے

قابل ہوبا جا ہئیے۔ بہ دس قت صد چب گردش کرے گا تو  ،ک بوبکہ آپ ا ب یے سو ڈالر بیک میں اس لیے لیکر جانے ہیں کہ گدے کے بیچے بہ

مخفوظ یہیں ہیں۔ بیک ضرف اس کے کجھ خصے یر انقاق ر کھے گا نعتی کہ سو ڈالر کا دس قتصد دس ڈالر ہے ۔ تو بہ دس ڈالر وہ خصہ ہوگا جو
ن
بیک رکھیے ہیں ا ب یے باس اور بافی کے توے ڈالر ؟ وہ ان کو لوگوں میں فرض کی ضورت میں قسیم کر د ب یے ہیں۔ بہ معیست میں یہت اہم
ہے آپ کی سو ڈالر کی ڈ ب یازٹ جلد ہی اس کو ابک سو وئں ڈالر میں بدل دے گی مگر آپ کی ملکیت اب پھی سو ڈالر ہی رہے گی۔ ب یے

بیانے گیے توے ڈالرکا توے ق تصد فرض د ب یے سے جلد ہی اسے دو سو اکہیر ڈالر میں بدل دے گی۔

ک بوبکہ ئئیک لفظی طور یر ئیسے دے رہا ہے جو کہ اس کے باس یہیں ہیں  ،ئئ یک جادوبی طور یر بیا کوبی مییر یڑھے ابک سو ڈالر کو

ابک ہزار با اس سے پھی زبادہ کی مالیت میں بدل سکیا ہے۔  10گیا آسان ہے اس میں ضرف دو جکر طے کرنے ہونے ہیں۔
س
مجھے غلط مت مجھیں  ،فرض د ب یے میں با سود لئیے میں کوبی خرج یہیں ہے ۔ یہاں بک کہ ا خھے بیکوں میں پھی کوبی غلظی یہیں

ہے وہ آ بکے ئیسے کو آبکی خراتوں میں رکھیے سے کہیں زبادہ مخفوظ بیانے ہیں۔ مگر مرکزی بیک ابک الگ جاتور ہے وہ آدھا سرکاری  ،آدھا تحی ہے۔

وہ غالمی یہذبب سے میسلک ہر شخص کو میایر کربا ہے۔ بہ کسی مستقیل با آڈٹ کے نغیر اس میں سامل ہوجابا ہے۔

بٹ کوائن پھی افر ِاط زر کا سکار ہے مگر بہ افراط زر جلد ہی جیم ہو جانے گا ک بوبکہ بہ اکیس ملین کی مچدود سیالبی کا جامل ہے۔ اب

ہمارے باس مالیات کی دوسم تیں ہیں ۔ ابک ئیسہ جو من مابی سے یربٹ کیا جابا ہے اور دوسرا بٹ کوائن جو کہ مجیاط سیالبی کا جامل بیابا گیا

ہے۔ ابک کو یریسدد طر نقے سے مسلط کیا جات ہے تو دوسرے فرتق کا بہ جال ہے کہ جو کوبی پھی ابتی مرضی سے سمولیت کربا جاہے وہ کر
سکیا ہے۔ بہ دا جلے میں کوبی رکاوٹ بہ ہی کوبی کییرول یہی بٹ کوائن کی جونصوربی ہے۔
ًغ
ماہرئن اقتصادبات کے مائین تحث اب جالصیا لمی یہیں رہی ہے۔ ساتوسی  ،سییرابڈز کی قدر یر ابک نطام بیانے میں کامیاب ہوگیا۔

جس سے اب بک کی سب سے یہیرئن قدر بیانے میں مدد جاصل ہوبی ۔ کسی بہ کسی طرح لوگ فربکسیل ریزرو ئئیکیگ کے گھوبالے کے بارے
میں جائیں گے اور پھر بٹ کوائن کی طرف لیک یڑئں گے۔ اگر وہ سمجھ جانے ہیں تو وہ ئیسے کے یڑھیے ہونے ائیرب یٹ کا خصہ ئن جائیں گے

اور ایہیں ایسا کرنے سے کوبی یہیں روک سکیا۔

بٹ کوائن نے مجھے سمجھابا کہ فربکسیل ریزرو ئئیکیگ ابک کھلم کھال دھوکہ اور باگل ئن ہے۔
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سبق 14
اج ھی رقم
لکڑی میں گھومیے ہونے ابلس نے کہا کہ

" سب سے یہلے جو کام کربا ہے وہ ہے ضجیح سمت میں یڑھیا اور دوسری جونصورت چیز

ہوگی اس باغ میں داجل ہونے کا ضجیح رستہ۔ "

ا ب یے عرضے سے میں نے بٹ کوائن سے بہ سیکھا کہ طوبل مدت میں ہارڈ کریسی  ،یرم ئیسے سے زبادہ یہیر ہے ۔ ہارڈ کریسی کسی

س
پھی طح یر تچارت میں استعمال کی جانے والی کوبی پھی رقم ہو سکتی ہے۔ اور بہ قدر کے قابل اعیماد ذچیرے کے طور یر استعمال ہو سکتی
ہے۔

مس
بہ شچ ہے کہ بٹ کوائن اپھی پھی یچکم ہے ۔ باقدئن بہ کہیں گے کہ بٹ کوائن اپھی بک قدر کا قابل اعیماد ذچیرہ یہیں ہے۔

اس دلیل میں کوبی دم یہیں ہے ک بوبکہ ابار خڑھاؤ تو م بوقع رہیا ہی ہے ۔ مارکیٹ کو اس بتی قدر کی قیمت معلوم کرنے میں وقت لگے گا ۔
ب
بہ بات اکیر مذ اق میں کہی جابی ہے کہ بہ بیمایش کی غلظی یر مئتی ہے۔ اگر آپ ڈالرز کو دبکھیے ہیں تو بہ د کھیں گے کہ ابک بٹ کوائن کی
قیمت ہمیسہ ابک بٹ کوائن ہی ہوگی۔

"ابک مفررہ رقم کی فراہمی جس میں ضرف مغروضی اور قابل جساب معیار کی بیدبلی کی
گئ ہے۔ بہ ئیسے کی بامعتی اور متصقابہ قیمت کے لئیے سرط ہے۔ " (انف۔آر یربارڈ ڈبل بو
ڈی)

میروک ہو جکی کریسبوں کے قیرسیان سے بہ ابدازہ لگابا جا سکیا ہے کہ جو رقم یربٹ کی جا سکتی ہے اسے یربٹ کیا جانے گا اور کوبی

پھی ایسان اس سازش سے یہیں لڑ سکیا۔ بٹ کوائن ابک موئیر طر نقے سے یربٹ کرنے کے خظرہ کو دور کربا ہے۔ ساتوسی ہمارے اللچ سے

واقف پھا اس لیے اس نے ایسابی اللچ سے کہیں زبادہ بابیدار چیز کا ابیچاب کیا۔

بہ قارموال بٹ کوائن کی اقادبت کو بابت کربا ہے لیکن اصل میں بہ کوڈ میں کہیں یہیں بابا جابا ب یے بٹ کوائن کا اخراء کییرول

ضورتچال میں کیا جابا ہے۔ کان ک بوں کو ملیے والے کمیشن کے غالوہ ئیزی سے ہڈ کے بیچے کے طرنفہ کار کو بیان کربا نظر آبا ہے ۔ چب پھی

کوبی درست بالک بالش کیا جابا ہے تو بالش کرنے والے کو دس میٹ کے ابدر اس کا معاوضہ دبا جابا ہے۔
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قیاٹ کریسبوں کی مصبوطی کا اتخصار اس چیز یر ہے کہ یرئئیگ کا اتچارج کون ہے ۔ کجھ جکومتیں دوسری جکوم بوں کے مقا بلے

میں زبادہ کریسی یربٹ کربی ہیں جس کے ئئیچے میں کریسی کمزور ہوبا سروع ہو جابی ہے۔ دوسری جکومتیں ابتی کریسی کی یرئئیگ یر بابیدباں غابد
کر سکتیں ہیں جس سے کریسی میں زبادہ مصبوطی آبی ہے۔
میال کے طور یر قیاٹ کریسبوں کے آنے سے یہلے ئیسے کے طور یر استعمال ہونے والی اسیاء کی قیمت کا ابدازہ اس کی قدربی
خصوصیات سے ہوبا پھا۔ زمین یر سونے کا بیاسب طتعیات کے لچاظ سے باباب ہے ک بوبکہ سویر تووا اور ب بویران سیارے کا بکراؤ باباب ہے۔ اور

اسکا یہاؤ پھی باباب ہے ک بوبکہ بہ پھاری ہونے کی وجہ سے گہری زمین میں بابا جابا ہے اور اسے نکا لیے یر زبادہ خرچ آبا ہے۔

سونے کے معیار کے جا تمے نے ابک بتی خقتقت کو جیم دبا ہے۔ بتی رقم ضرف سیاہی کے ابک قظرے کی مجیاج ہوبی ہے اور

ئئیک میں بہ عمل اور پھی آسان ہوجابا ہے چہاں ضرف ابک ئین دبانے سے صفروں کی نعداد میں اصافہ کیا جا سکیا ہے۔
"اس بتی خقتقت کا ابک یہلو بہ ہے کہ  FEDجیسے ادارے دتوالتہ یہیں ہو سکیے۔

وہ کسی پھی رقم کو یربٹ کر سکیے ہیں جسکی ضرورت ہو جتی کہ صفر ضرورت ہو۔ "
(جورگ گابڈو ہلز مین )
اس بیان کیے گیے بیاسب کو اسیاک کے یہاؤ کا بام دبا جابا ہے ۔ ابیدابی القاظ میں سیاک کا مطلب بہ ہے کہ اس وقت موجود

چیز کئتی ہے  ،اور ہمارے مقاصد کے جساب سے اسیاک ہمیں رقم کی فراہمی کا ذرنعہ بیابا ہے ۔ یہاؤ بہ ہے کہ ابک جاص عرضے کے
س
س
دوران وہاں کئتی بیداوار ہوبی ہے۔ ابک اخھی رقم کو مجھیے کے لیے سیاک کے یہاؤ کو مجھیے کا کردار ابتہابی اہمیت کا جامل ہے۔
قیاٹ کریسبوں کے ذر نعے سیاک کے یہاؤ کا بیا لگابا مشکل ہوبا ہے۔ وہاں موجود رقم کا اتخصار آپ کی نظر یر ہے۔ آپ ضرف ئئیک

توٹ اور سکے گن سکیے ہیں۔ اس میں یرتولر جیک اور جیک ڈ ب یازٹ سامل کیے جا سکیے ہیں۔ جتی کہ سبوبگ اکاؤبٹ اور کجھ دوسری چیزئں
پھی ،اور یہاں بک کہ ان سب میں ڈ ب یازٹ کے سربتقیکیٹ پھی سامل کر سکیے ہیں۔ اس سب کی بیمایش کرنے کے طر نقے مجیلف ملکوں
س
میں ا ب یے ا ب یے جساب سے مجیلف ہونے ہیں۔ تو ایس نے اتم پھری کے لئ یے تمیر سا نع کربا بید کردبا ہے اتم تو کی سیالبی کو مجھیے کے لئیے

تمیروں کی نصدتق کربی یڑے گی۔ مگر مجھے لگیا ہے کہ فی الچال ہمیں ضرف ق یڈ یر پھروسہ کربا ہوگا۔

ً
سوبا سب سے باباب بیاسب کا یہاؤ رکھیا ہے امربکن جیالوجتکل سروے کے مطاتق نفربیا  190.000ئن سے زبادہ سونے کی

کان کتی کی جا جکی ہے۔ گزستہ کجھ سالوں سے اکتیس سو ئن سے زبادہ سونے کی کان کتی کی جا جکی ہے۔ ان تمیروں سے ہم آسابی سے
سونے کے سیاک کے یہاؤ کا ابدازہ لگا سکیے ہیں۔
 3100 = 61ئن  190.000 /ئن
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کسی پھی چیز میں سونے سے زبادہ اسیاک کا یہاؤ یہیں ہے  ،یہی وجہ ہے کہ سوبا اب بک کا سب سے مشکل اور یہیرئن ئیسہ
پھا۔ بہ پھی کہا جابا ہے کہ اب بک جئیے پھی سونے کی کان کتی کی گتی ہے وہ اولم یک سایز کے تول میں سما سکتی ہے۔ میرے جساب
سے ہمیں ا یسے جار تولز کی ضرورت ہوگی با پھر اولم یکس کے تول کا سایز خھوبا کر دبا گیا ہے۔

سب کو معلوم ہی ہوگا کہ بٹ کوائن کی کان کتی تجھلے دو سالوں میں باگل ئن کی جد بک ئیز پھی۔ اس کی وجہ بہ ہے کہ بٹ

کوائن کے انعامی دور کا اپھی پھی ابیدابی مرجلہ جاری ہے۔ مائئیگ توڈز کو کمئ بوئیسیل کوشسوں کے بدلے میں کوائن با انعام سے توازا جابا

ہے۔ فی الچال انعامی دور تمیر جار جل رہا ہے جو کہ 2020ء میں سروع ہوا پھا اور سابد 2024ءکےمتی بک جیم ہوجانے گا۔ بٹ کوائن

کی سیالبی طے سدہ ہونے کی وجہ سے ابدروبی معامالت ضرف تجمئتی بارتجوں یر وصع کیے جا سکیے ہیں۔

بٹ کوائن کے کان کتی کے انعام میں غیر معمولی کمی کی وجہ سے یہاؤ میں کمی واقع ہو جانے گی۔ جس کی وجہ سے سیاک سے
یہاؤ کا بیاسب آسمان کی بلیدتوں بک یہیچ جانے گا۔ 2020ء میں بہ سونے بک یہیچا اور دو سال میں یرفی کر کے سونے کے یہاؤ سے آگے

نکل خکا ہے بہ کل  32دقعہ اسی طرح دگیا ہوگا۔ ابکسبوبتیسلز کی طاقت کی بدولت کان کتی کے انعام کی قیمت تچاس سالوں میں سو بٹ
کوائن سے بیچے اور تجھیر سالوں میں ابک بٹ کوائن سے بیچے آجانے گی۔ بالک انعام سال  2140کے دوران کم ہونے ہونے جیم ہوجانے

گا۔ اور توں بہ مویر طر نقے سے بٹ کوائن کی بیداوار کو روک دے گا  ،آپ اگر بہ یڑھ رہے ہیں تو آپ اپھی ابیدابی میازل یر ہیں۔
ن
ی
بٹ کوائن ا قتئتی سیاک سے قلو ریسو بک ہیجیے کی وجہ سے یہیرئن رقم بابت ہوگا۔ اس کی المچدودبت کو سکست د ب یا مشکل ہوگا۔

معاسیات کی نظر میں بٹ کوائن کی مشکل ابڈجسیمیٹ ہی اس کا اہم ئئیادی خزو ہے۔ بٹ کوائن کی کان کتی کی مشکل کا اتخصار اس
بات یر ہے کہ ب یے بٹ کوائن کو کئتی ئیزی سے نکاال جا سکیا ہے۔ ب یٹ ورک میں کان کتی کی مشکل ابڈجسیمیٹ ہی ہمیں اس کی سیالبی کا

ابدازہ لگانے کے قابل بیابی ہے۔

ہمارے مقاصد کے لئیے درست بالکس کا جلدی مل جابا ہی "بٹ کوائن " کے بام سے جابا جابا ہے اور بہ اگلے ابک سو ئیس سال

بک جاری رہےگا۔

مشکل ابڈجسیمیٹ والے الگورپھم کی سادگی اسکی گہرابی سے توجہ ہیا د بتی ہے مگر اس مشکل کی ابڈجسیمیٹ واقعی آئن سیائن کا

انقالب ہے۔ کان کتی یر کئتی ہی کم کوشسیں ک بوں بہ ضرف کی جائیں اس کی طے سدہ سیالبی یر کوبی فرق یہیں یڑے گا۔ دوسرے

وسابل کے یرجالف ،کوبی ایسان بٹ کوائن کی کان کتی میں کئتی ہی ایرجی اور کوشش ک بوں بہ ضرف کرے اس کی سیالبی میں ہر گز

اصافہ یہیں ہو سکیا۔
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جس طرح  ²E= mcہماری کابیات کی رقیار کی جد مفرر کربا ہے اسی طرح بٹ کوائن کی مشکل ابڈجسیمیٹ اسکی غالمگیر جد مفرر

کر د بتی ہے۔ اگر بہ مشکل ابڈجسیمیٹ بہ ہوبی تو اب بک تمام بٹ کوائیز مائن کیے جا جکے ہونے۔ اور سابد بہ ابیداء میں ہی زبدہ بہ رہیا اور
ن
مس
انعام کے دور میں پھی بہ اسی ابڈجسیمیٹ کی بدولت قاتم رہا۔ یہی ابڈجسیمیٹ ب یے بٹ کوائن کی یچکم اور م تصقابہ قسیم کو نفئتی بیابا ہے۔
آئن سیائن نے ابک بتی راہ دکھابی ہے کہ جاہے آپ کسی چیز کو کئتی ہی فورس سے ک بوں بہ دھکیلیں  ،ابک جاص مقام کے نعد
آپ اس سے زبادہ سئیڈ کی توقع یہیں کر سکیے۔ ساتوسی نے پھی ہمیں ابک بتی راہ دکھابی ہے کہ اس سے کوبی فرق یہیں یڑبا کہ آپ کئیے

جین کرنے ہیں ابک جاص مقام ( اکیس ملین) کے نعد آپ بیا بٹ کوائن جاصل یہیں کر سکیے۔ ایسابی بارتخ میں ہمارے باس یہلی دقعہ
ابک ایسی مالیابی قدر ہے جسے جئیا پھی کوشش کر لی جانے دوبارہ بیدا یہیں کیا جاسکیا ۔

بٹ کوائن نے مجھے سکھابا کہ ئیسہ ضروری ہے۔
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باب سوم
ببکبالوجی
"اس بار میں یہیر طر نقے سے ابتطام کروں گی"
اس نے جود سے کہا ،اور خھوبی ستہرے ربگ کی جابی سے باغ کی طرف جانے والے دروازے کو کھوال۔

ستہری جابیاں اور گ ھڑباں جو ضرف انقاق سے کام کربی پھیں ،عج یب یہیل بوں اور ان معموں کو جل کرنے کے لیے دوڑنے لگیں

جن کے چہرے اور بام ہی یہیں ہیں اور بہ جو وبڈر لئیڈ سی یرتوں کی کہاب بوں کی طرح مجسوس ہوبا ہے وہ اصل میں بٹ کوائن کی دبیا میں

روزابہ کا معمول ہے۔

جیسا کہ ہم نے دوسرے باب میں بہ جابا کہ موجودہ مالیابی نطام کا یڑا خصہ متظم طر نقے سے توٹ گیا ہے۔ ابلس کی طرح ہم پھی

اس بار ابتطام کو یہیر کرنے کی کوشش کر سکیے ہیں۔ لیکن ابک فرضی موجد کا سکربہ کہ جس کی بدولت ہمارے باس اس بار ابتی مدد
کرنے کے لیے قابل نفین جد بک جدبد بیکیالوجی نعتی بٹ کوائن موجود ہے۔

ئئیادی طور یر ہمیں غیر مرکوز اور مچالقابہ ماجول میں مسابل کو جل کرنے کے لیے ان کا م تفرد جل بالش کرنے کی ضرورت ہے

اور اس کے غالوہ جو معمولی مسابل جل طلب ہوں گے وہ سب کجھ ہیں لیکن ضرف اس وقتی دبیا کی بات کی جانے تو۔ زبادہ یر چیزوں کے

جل کے لیے بٹ کوائن مصبوط کرب بوگرافی یر اتخصار کربا ہے با اگر ضرف بیکیالوجی کو ِمدنظر رکھ کے بات کی جانے تو میدرجہ ذبل اسیاق میں
سے  ،ابک میں بہ واضح ہو جانے گا کہ بٹ کوائن کا سمار کئتی مصبوط کرب بوگرافی میں ہوبا ہے۔

کرب بوگرافی وہ عمل ہے جو بٹ کوائن جکوم بوں یر لوگوں کا اعیماد جیم کرنے کے لیے استعمال کربا ہے۔ کرب بوگرافی کا نطام مرکزی

اداروں یر اتخصار کرنے کے تچانے ہماری کابیات کے جیمی اجئیار  ،نعتی کہ طئتعیات (فزکس ) یر ہوبا ہے۔ باہم اعیماد کے کجھ یہلو اب پھی
بافی ہیں جن یہلوؤں کا ہم اس باب کے دوسرے سبق میں جایزہ لیں گے۔
سبق  :15تمیروں میں طاقت

سبق  " :16نصدتق کرئں ،پھروسہ یہیں" یر عکاسی
سبق  :17وقت بیابا پھی کام ہے
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سبق  :18چیزوں کو مت توڑئں اور آہستہ آہستہ آگے یڑھیں
سبق  :19رازداری اپھی جیم یہیں ہوبی

سبق  :20خقتہ کاری کا استعمال کرنے والے کوڈ لکھیے ہیں
سبق  :21بٹ کوائن کے مستقیل کے استعارات

آخری دو اسیاق بٹ کوائن میں بکئیکی یرفی کے اجالق کا جایزہ لئیے ہیں ،جو جود بیکیالوجی کی طرح ہی اہم ہے۔ بٹ کوائن آپ کے

فون میں موجود بافی خمکدار Appsکی طرح یہیں ہے۔ بہ ابک بتی معاسی خقتقت کی ئئیاد ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ بٹ کوائن کو (ب بوکلییر گربڈ)
نعتی مالی ساقٹ وئیر کی طرح سمجھیا جا ہئیے ۔
جلیں بیلٹ بابدھ لیں اور سواری کا مزہ لیں کہ کسی پھی غیرمعمولی بیکیالوجی کی طرح ہم پھی ئیراتولک جانے والے ہیں۔
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سبق15
نمیروں میں طاقت
میں دبکھیا ہوں :جار بار باتچ بارہ ہیں ،اور جار بار خھ ئیرہ ہیں ،اور جار بار سات جودہ ہیں— اوہ بیارے! میں اس طرح تو کی ھی پھی
ئیس بک یہیں یہیچ باؤں گا!
اغداد ہماری روزمرہ کی زبدگی کا ابک الزمی خصہ ہیں۔ باہم یڑی نعداد کوبی ایسی چیز یہیں ہے جس سے ہم میں سے زبادہ یر لوگ

واقف بہ ہوں۔ابتی روزمرہ کی زبدگی میں ہمیں زبادہ نعداد نعتی الکھوں ،ارتوں با کھرتوں کے درمیان بک گئتی کا سامیا کربا یڑبا ہے۔ جیسے ہم
عربت میں پھیسے الکھوں لوگوں کے بارے میں با ئئیک بیل آؤٹ یر خرچ ہونے والے ارتوں ڈالر اور کھرتوں کے فومی فرضوں کے بارے میں
یڑھ سکیے ہیں۔ اگرجہ ان سرج بوں کا مطلب بیابا تو مشکل ہے ک بوبکہ ہم یس ان تمیروں کے سایز کو سئیے بک ہی مچدود ہیں۔

اگرجہ ہم ارتوں اور ک ھرتوں کے استعارے کے ساپھ آرام دہ مجسوس کر سکیے ہیں لیکن ہماری سوج یے کی صالجیت نے ہمیں آگے

یڑھیے سے یہلے ہی روکیا کربا سروع کر دبا ہے۔ کیا آپ کو اس بارے میں کوبی ابدازہ ہے کہ آپ کو ابک ملین/بلین/یربلین سیکیڈ گزارنے

کے لیے کئیا ابتطار کربا یڑے گا؟ اگر آپ میری طرح کے ہیں توان تمیروں کو گیے نغیر ہی ہمت ہارجکے ہوں گے ۔
آ ب یے اس میال کو فربب سے دبکھیے ہیں :ہر ابک کے درمیان جو فرق ہے اس میں ئین کا اصافہ ہے۔ طول و عرض کے آرڈرز کجھ

اس طرح سے ہیں : 10⁶, 10⁹, 10¹²۔ سیکیڈ کے بارے میں سوجیا زبادہ مقید یہیں ہے تو آ ب یے اس کا یرخمہ کرکے آسان طر نقے سے
جا ب یے کی کوشش کرنے ہیں

 :106ابک ملین سیکیڈ ڈیڑھ ہقیے یہلے پھا۔
:109ابک ارب سیکیڈ نفربیا  32سال یہلے پھا۔

 : 1012ابک یربلین سیکیڈ یہلے مین ہین یرف کی موبی یرت کے بیچے ڈھکا ہوا پھا۔

جیسے ہی ہم جدبد کرب بوگرافی کے قلکیابی دایرے میں داجل ہونے ہیں ہماری سوج یے کی صالجیت بیاہ کن طور یر باکام ہو جابی ہے۔

بٹ کوائن یڑی نعداد اور مچازی طور بہ باممکن چیزوں کے ابدازے لگانے کے لیے بیابا گیا ہے۔ بہ نعداد روز مرہ کی زبدگی میں ہمیں درئیش
ب
آنے والی چیزوں کے مقا بلے کہیں زبادہ ہے جو یڑے بیمانے یر ہی د کھی جا سکتی ہے ۔ بہ سمجھیا کہ بہ نعداد واقعی کئتی یڑی ہے مجموعی طور
س
یر بٹ کوائن کو مجھیے کے لیے ضروری ہے۔
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آ ب یے بٹ کوائن میں استعمال ہونے والے ہیش قیکشیز میں سے ابک ایس اتچ اے 256-کو میال کے طور یر لئیے ہیں۔ بہ نطاہر

نظر آنے والے "دو سو خھین" بٹ کوبی یڑی نعداد یہیں ہے۔ باہم ایس اتچ اے۔  256میں موجود تمیر کجھ ا یسے آرڈرز کے بارے میں بات

کر رہے ہیں کہ جس سے تمئیے کے لیے ہمارے دماغ اخھی طرح سے بیار یہیں ہیں۔
خ
اگرجہ بٹ لم یابی ابک آسان بیمایسی طرنفہ ہے جیکہ  256بٹ سیکوربی کا ق تقی مطلب اس کا یرخمہ کرنے میں کہیں کھو جابا

ہے۔ جیسا کہ اویر موجود الکھوں ( )10⁶اور ارتوں ( )10⁹کی طرح ایس اتچ اے 256-میں بہ نعداد ( )2562کی سدت کے آرڈرز کے بارے

میں ہے۔

تو سوال بہ بیدا ہوبا ہے کہ ایس اتچ اے 256-اصل میں کئیا مصبوط ہے؟

"ایس اتچ اے 256-یہت مصبوط ہے۔ بہ اتم ڈی 5سے ایس اتچ اے  1بک یڑھیے
جیسا یہیں ہے۔ بہ کتی دہاب بوں بک جاری رہ سکیا ہے چب بک کہ کوبی یڑے بیمانے
یر ئیش رقت کا خملہ بہ ہو جانے۔"

(سبوسی باکاموتو)

آ ب یے چیزوں کو اور باربکی سے دبکھیے ہیں۔ ( )2562درج ذبل تمیر کے یرایر ہے:
بگ
115کواتوورو ئتئتئیلین  792یرتوبگئیابلین  89ڈووبگئیابلین  237ان وبگئیابلین

 316وگتئیلین 195توو تمڈنکلین  423آک بوڈ نکلین  570سئتئیڈکیلین 985

سیکسڈنکلین  8کوبیڈنکلین  687کواتوورڈ نکلین  907یربڈنکلین  853ڈوڈ نکلین 269
ی
ابڈنکلین  984ڈ نکلین  665بابلین  640اوکیلین  564ستئیلین  39س کسئیلین
 457کوبتئیلین  584کواڈربلین  7یربلین  913بلین  129ملین

خ
بہ دس الکھ کی توئں فوت یہت زبادہ ہوبی ہیں! اس تمیر کے ارد گرد ا ب یے دماغ کو دوڑابا  ،نفربیا باممکن ہے۔ ک بوبکہ قتقی دبیا میں

اس کا موازبہ کرنے کے لیے کجھ پھی یہیں ہے۔ بہ قابل مساہدہ کابیات میں ابیموں کی نعداد سے کہیں زبادہ ہے۔ اسی لیے ایسابی دماغ کی
س
صالجیت اس کو توری طرح مجھیے کے لیے کافی یہیں ہے۔
خ
ایس اتچ اے 256-کی قتقی طاقت کا ابک یہیرئن نصور گرابٹ سئیڈرسن کی میدرجہ ذبل وبڈتو ہے۔ میاسب طور یر کہا جانے تو

" 256بٹ سیکوربی کئتی مخفوظ ہے؟" بہ جونصوربی سے دکھابا ہے کہ  256بٹ کی جگہ اصل میں کئتی یڑی ہے۔ ذرا جود بہ اجسان کرئں اور
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اسے دبکھیے کے لیے باتچ میٹ لیں۔ دبگر تمام  3بل بو  ١یراؤن وبڈتوز کے طور یر بہ بہ ضرف دلجسپ ہے بلکہ غیر معمولی طور یر اس طرح سے
بیابی گتی ہے کہ سابد اسے دبکھیے کے نعد آپ رباضی کی پھول پھل بوں میں کہیں گم ہو جائیں گے۔
یروس سیییر نے اس تمیر کو بیاطر میں رکھیے کے لیے طئتعات جدود کا استعمال کیا۔ اگرجہ ہم ابک یہیرئن کمئ بویر بیا سکیے ہیں جو
م
کسی پھی فراہم کردہ توابابی کو استعمال کرنے ہونے بکڑوں کو کمل طور یر سورج کے گرد ڈایشن کا دایرہ بیا دے گا جو اسے  100ارب سال
بک جلیے میں مدد دے گا۔ جیکہ ہمارے باس تو  256بٹ  ،کو جابیا پھی گھاس کے ڈھیر میں سوبی بالش کرنے کے جیسا ہے اور اس کے
لیے پھی ضرف  25قتصد موقع ہے۔

"ان تمیروں کا آالت کی بیکیالوجی سے کوبی نعلق یہیں ہے بہ زبادہ سے زبادہ وہ ہیں جو
پھرموڈابیامکس اجازت دئں گے۔ اور ان کا تحتہ مطلب بہ ہے کہ  256بٹ کلیدوں

کے جالف وجسیابہ طاقت کے خملے اس وقت بک باقابل عمل ہوں گے کہ چب بک

کمئ بویر مادے کے غالوہ کسی اور چیز سے یہیں ئن جابا اور چب بک جال کے غالوہ کسی

اور چیز یر قتصہ یہیں کر لیا جابا۔"

(یروس سیییر)

اس کی گہرابی کو یڑھا خڑھا کر بیان کربا مشکل ہے۔ مصبوط کرب بوکریسی اس دبیا کو الٹ کر رکھ د بتی ہے کہ اتوٹ (با تو ب یے والی)
خ
چیزوں کا اس قتقی دبیا میں کوبی وجود ہی یہیں ہے اگر آپ پھوڑی طاقت لگائیں تو آپ کوبی پھی دروازہ ،باکس ،با خزانے کو آسابی سے

کھول سکیے ہیں۔

بٹ کوائن ابک مجیلف قسم کا خزابہ ہے۔ اسے مصبوط خقتہ نگاری (کرب بوگرافی) سے مخفوظ کیا جابا ہے جو سقاکابہ طاقت کی اجازت

یہیں د بتی۔ ہمارے باس ضرف طاقت ہی ہے اور چب بک ئئیادی رباصیابی مفروصات یرفرار ہیں ہم ابتی طاقت کا استعمال کر کےاس میں
کوبی ردو بدل یہیں کر سکیے۔ بہ شچ ہے کہ غالمی باتچ ڈالر قارم کے خملے کا آیشن اب پھی موجود ہے لیکن طرنفہ بٹ کوائن کے تمام ابڈریس یر

کام یہیں کرے گا اور بٹ کوائن کی خقتہ بیاوٹ کسی پھی وجسیابہ طاقت کے خملے کو باآسابی سکست دے دے گی۔ جاہے پھر کوبی ہزار
سورج کی طاقت کے ساپھ ہی ک بوں بہ اس کے جالف آجانے۔

اس خقتقت اور اس کے مضمرات کا خقتہ ہی ھیاروں کی کال میں ُیرجوش طر نقے سے جالضہ کیا گیا ہے۔ "کوبی پھی ایسابی طاقت

کی ھی پھی رباضی کے مسیلے کو جل یہیں کر سکے گی۔"
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"بہ واضح یہیں ہے کہ دبیا کو اس طرح سے کام کربا پھا با یہیں۔ لیکن کسی بہ کسی
طرح کابیات خقتہ کاری کی اس جدبد بیکیالوجی یر مسکرابی ضرور ہے۔"

(جولین

اساتج)

خ
اپھی بک کوبی پھی نفئتی طور یر یہیں جابیا ہے کہ کابیات کی مسکراہٹ قتقی ہے با یہیں لیکن بہ ممکن ہے کہ رباضی کی

مطانقت کے بارے میں ہمارا ابدازہ غلط ہوا اور جیسا ہمیں معلوم ہے کہ  Pاصل میں  NPکے یرایر ہے با ہمیں ان مخصوص مسابل کا
س
چیرت ابگیز طور یر فوری جل مل جابا ہے جتہیں ہم فی الچال مشکل مجھیے ہیں۔ اگر ایسا ہو تو کرب بوگرافی جسے ہم جا ب یے ہیں اس کا وجود ہی جیم
ہو جانے گا اور اس کے ایرات زبادہ یردبیا کو بدل دئں گے۔
تمیروں کا اجیالف = تمیروں کی طاقت

غددی طاقت بہ ضرف ابک دلکش نغرہ ہے جسے بٹ کوائیرز استعمال کرنے ہیں۔ بلکہ اس بات کا ب بوت ہے کہ بہ نعداد میں بابی
جانے والی ابک باقابل نفین طاقت ہے۔ اس کو سمجھیا اور موجودہ طاقت کے توازن کے یرغکس جا نے سے جو ئئیجہ نکل کر دبیا کا مستقیل
ہمارے سامیے آبا ہے اس نے میرا نظربہ بدل کر رکھ ربا ہے۔

اس کا ابک غام ئئیجہ بہ ہے کہ آپ کو بٹ کوائن میں سرکت کے لیے کسی سے اجازت لئیے کی ضرورت یہیں ہے .بہ سائن اپ
پ
کرنے کے لیے کوبی صفجہ ہوبا ہے اور بہ کوبی کمئتی اتچارج ہے بہ ہی درجواست قارم ھیجیے کے لیے کوبی سرکاری اتجیسی ہوبی ہے۔ یس نعداد

کو وستع کرئں اور بہ آپ کے آگے یڑھیے کے لیے کافی ہے۔ اس میں اکاؤئیس بیانے کا مرکزی اجئیار رباضی یر اتخصار کربا ہے۔ اور بافی جدا

ہی جابیا ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے۔
س
ن
بٹ کوائن ہماری خقتقت کو مجھیے کی یہیرئن فہیم یر بیابا گیا ہے۔ اگرجہ طئتعیات ،کمئ بویر سائیس ،اور رباضی میں اپھی پھی یہت
سے مسابل موجود ہیں۔ ہمیں کجھ چیزوں کے بارے میں تورا نفین ہے کہ جل بالش کرنے اور ان بالش سدہ جل کی درسیگی کے لیے یہاں

ابک نے یرئئتی سی ہے جسے مزبد فوت کی ضرورت ہے۔ دوسرے لفطوں میں کہا جانے تو گھاس کے ڈھیر میں سوبی بالش کربا بہ جاتج یے سے
زبادہ مشکل ہوگا کہ آبا آپ کے ہاپھ میں توکیلی چیز واقعی سوبی ہے با یہیں۔ اور سوبی بالش کربا الگ کام ہے۔

بٹ کوائن کے ابڈریس استیس کی وستع جگہ واقعی دماغ کو چیران کر د ب یے والی ہے۔ اور تحی جاب بوں کی نعداد اس سے پھی زبادہ

جاص ہے۔ کئتی عج یب بات ہے کہ ہماری جدبد دبیا کا کئیا یڑا خصہ ابک باقابل نفین جد بک گھاس کے ڈھیر میں سوبی بالش کرنے کے

امکان یر آس لگا لئیا ہے جس خقتقت سے اب میں یہلے سے زبادہ واقف ہوں۔
بٹ کوائن نے مجھے سکھابا کہ نعداد میں طاقت ہوبی ہے۔
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سبق 16
"تصدیق کرئں ،بھروسہ نہیں" یر عکاسی
"اب ب بوت کے لیے "،بادساہ نے کہا" ،اور پھرآگے خملہ توال۔"

بٹ کوائن کا ئئیادی مفصد روابتی کریسی کو بیدبل کربا با کم از کم اس کا مئیادل فراہم کربا ہے۔ جیسا کہ روابتی کریسی ابک مرکزی

اپھاربی کی بابید ہوبی ہے جاہے ہم قاتوبی ئئیڈر جیسے امربکی ڈالر با جدبد دور کی "فوربیابٹ -وی بکس" جیسی رقم کے بارے میں بات کرئں دوتوں
ابک ہی طرح ہیں۔ ک بوبکہ دوتوں میالوں میں آپ ابتی رقم جاری کرنے ،ان کو رکھیے اور آگے مئتقل کرنے کے لیے مرکزی اپھاربی یر پھروسہ
کرنے کے بابید ہونے ہیں۔ بٹ کوائن اس بابیدی کو جیم کر د ب یا ہے اور بٹ کوائن جس اہم مسیلے کو جل کربا ہے بالستہ وہ اعیماد کا

مسیلہ ہے۔
"روابتی کریسی کے ساپھ ئئیادی مسیلہ  ،اس اعیماد کا ہے جو اسے جالنے کے لیے

درکار ہوبا ہے۔ ضرورت ضرف ابک الیکیرابک ادابیگی کے نطام کو متعارف کرانے کی
ہے کہ جس کی ئئیاد کرب بوگراقک ہو تو پھر کسی دوسری چیز یر پ ھروسہ کرنے کی گیچایش

بافی یہیں رہے گی۔"
(ساتوسی باکاموتو )

م
بٹ کوائن کسی کمئ بویر سرور با ئیسرے فرتق کی مدد لیے نغیر ہی اعیماد کے مسیلے کو کمل طور یر جیم کربا ہے۔ اس میں کوبی سک
م
یہیں کہ کوبی پھی پھروسے کے قابل یہیں ہے۔ جدت میں کمل طور بہ اجئیار کی کمی واقع ہوبی ہے۔ بہ بٹ کوائن کی ئئیادی جاصیت ہے

اور یہی وجہ ہے کہ بہ اپھی بک زبدہ ہے۔ غیر مرکزبت کی ابک وجہ بہ پھی ہے کہ ہمارے باس مائئیگ ،توڈز ،ہارڈ وئیر والٹ اور بالک جین
م
موجود ہیں۔ ضرف ابک چیز جس یر آپ کو نفین کربا ہے بہ کہ رباضی اور طئتعیات کے بارے میں ہماری سمجھ یر کمل طور یر کاربید یہیں
ہے اور مائئیگ کرنے والوں کی اکیربت اتمابداری سے کام کربی ہے جس یر وہ جوصلہ افزابی کے مسیجق ہونے ہیں۔
"دبیا معمول کے جاالت میں "پھروسہ ،لیکن نصدتق" کے مفروضے کے تحت کام
کربی ہے جیکہ بٹ کوائن "پھروسہ یہیں ،نصدتق" کے مفروضے کے تحت کام کربا
ہے۔ جس کی وجہ سے اس میں غلظی کی گیچایش کم ہوبی ہے۔ ساتوسی نے بٹ
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کوائن وابٹ ئییر کے نعارف کے ساپھ ساپھ اجئیام بیانے ہونے دوتوں میں اعیماد کو
دور کرنے کی اہمیت کو یہت ا خھے سے واضح کیا ہے۔ ئئیجہ بہ کہ ہم نے اعیماد یر
اتخصار کرنے کی تچانے الیکیرابک لین دئن کے لیے ابک نطام تجویز کیا ہے۔"
(ساتوسی باکاموتو)

ب
آپ د کھئیے کہ "اعیماد یر اتخصار کیے نغیر" کہیا یہاں ابک یہت مخصوص بات نظر آبا ہے۔ ہم ان اعئیار کے قابل فرنفین نعتی دبگر

اداروں کی بات کر رہے ہیں جن یر آپ پھروسہ کرنے ہیں کہ وہ ئیسے بیار کرئں  ،ایہیں رکھیں اور اس یر کارروابی کرئں۔ میال کے طور یر بہ
فرض کیا جابا ہے کہ آپ ا ب یے کمئ بویر یر با آسابی پھروسہ کر سکیے ہیں۔

جیسا کہ کین پھامیشن نے ا ب یے ب بوربگ اتوارڈ لیکجر میں دکھابا کہ اعیماد اس دبیا میں ابک ابتہابی مشکل چیز ہے۔ کمئ بویر میں کوبی

یروگرام جالنے وقت آپ کو ہر قسم کے ساقٹ وئیر (اور ہارڈ وئیر) یر پھروسہ کربا یڑبا ہے جو اضولی طور یر اس یروگرام کو بیدبل پھی کر سکیے ہیں
جسے آپ غلط طر نقے (غیر اجالفی طوریر ) سے جالنے کی کوشش کر رہے ہونے ہیں۔ جیسا پھامیشن نے ا ب یے یرسئیگ یرسٹ یر عکاسی

کرنے ہونے جالضے میں کہا:

م
"واضح رہے آپ کوڈ یر پھروسہ یہیں کر سکیے کہ ک بوبکہ آپ نے ا ب یے آپ کوپھی کمل

طور یر یہیں بیابا ہے۔

پھامشن نے بہ طاہر کیا کہ اگر آپ کو سورس کوڈ بک رسابی جاصل ہوجانے بب پھی آپ کے کم یابلربا کسی دوسرے یروگرام کو
س
سئی ھا لیے والے یروگرام با ہارڈ وئیر سے مجھوبہ کرنے کے نعد پھی اس بیک ڈور (خقتہ سیک بوربی بک رسابی) کا بتہ لگابا یہت مشکل ہوگا۔ اس
خ
طرح عملی طور یر ابک قتقی مع بوں میں کوبی نے اعیماد نطام موجود یہیں ہے۔ آپ کو ا ب یے تمام ساقٹ وئیر اور ا ب یے تمام ہارڈ وئیر (اسم یلر،
کم یابلرز ،لیکرز وغیرہ) کو سروع سے ہی نغیر کسی ئیروبی ساقٹ وئیر کی مدد سے بیابا ہوگا۔
"اگر آپ سروع سے ابک ابیل بابی بیابا جا ہیے تو آپ کو یہلے کابیات یر عور کر کے
اسے سمجھیا ہوگا۔ " (کارل ساگن )
کین پھامشن ہیک غام طور یر ابک باورقل اور مشکل سے بتہ لگانے واال بیک ڈور نعتی خقتہ سک بوربی بک رسابی کا طرنفہ ہے۔ تو آ ب یے

اس یر ابک سرسری نظر ڈا لیے ہیں۔ اس مشکل کا بیا لگانے واال بیک ڈور(خقتہ سیک بوربی بک رسابی) جو کسی پھی ساقٹ وئیر میں یرمیم کیے
س
نغیر کام کربا ہے۔ تخق بق داتوں نے سلیکون کی تچاسبوں کی قطئ یت کو بیدبل کرکے خقاطتی اہم ہارڈ وئیر سے مجھوبہ کرنے کا ابک طرنفہ
بالش کیا۔ کمئ بویر جیس جن چیزوں سے مل کر ب یے ہیں۔ ان میں نطاہر نظر آنے والی ضرف جید خصوصیات کو بیدبل کر کے کرب بوگرافی کے
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ب
مخفوظ تمیروں کے ساپھ ردوبدل کرنے میں کامیاب ہو سکیے ہیں۔ جوبکہ بہ بیدبلی د کھی یہیں جا سکتی اس لیے بیک ڈور کا بتہ آئئت کل ایسیکشن
سے یہیں لگابا جا سکیا جو اس طرح کے جیس کے خھیڑ خھاڑ کا بتہ لگانے کا سب سے اہم طرنفہ کار ہے۔

خظرباک لگیا ہے با؟ چیر اگر آپ سب کجھ سروع سے بیانے کے قابل ہو جائیں بب پھی آپ کو رباضی کے ئئیادی اضولوں یر نفین

کربا یڑے گا۔ آپ کو نفین کربا یڑے گا کہ رباضی کی بتصوی مساوات نغیر کسی بیک ڈور (خقتہ سیک بوربی کی رسابی) کے تجوبی کام کربی ہیں۔

جی ہاں ،بدجواہ (نفصان یہچانے واال) بیک ڈور کرب بو گراقک اقعال کی رباصیابی ئئیادوں میں داجل کیا جا سکیا ہے اور ہم بہ نفین سےکہہ سکیے

ہیں کہ بہ یہلے ہی کم از کم ابک بار تو ہو خکا ہے۔ دماعی جلل بیدا کرنے لیے یہت سی اخھی وجوہات ہیں اور خقتقت بہ ہے کہ آپ کے ہارڈ
وئیر سے لے کر ساقٹ وئیر بک استعمال ہونے والے بتصوی میجتی بک سب کجھ بیک ڈور ہو سکیا ہے ٰلہذا "نصدتق کرئں ،پھروسہ بہ کرئں".
اویر دی گ تیں میالوں سے بہ واضح ہوبا جا ہئیے کہ کمئ بویر کی دبیا نے اعئیاری طاہر کرنے کے لیے میالی ہے۔ اور بٹ کوائن ابک
ایسا نطام ہے جو میالی جگہوں کے فربب یرئن آبا ہے۔لیکن پھر پھی چہاں پھی ممکن ہو اعیماد کو دور کربا مفصد ہے کہ بہ اعیماد کو کم سے کم

کیا جانے۔ بالستہ اعیماد کا سلسلہ کی ھی جیم یہیں ہو سکیا ہے جیکہ آپ کو اس بات یر پھی پھروسہ کربا یڑے گا کہ سماربدگی کے لیے توابابی
کی ضرورت ہے کہ PNکی ھی پھی (بی کے) کے یرایر یہیں ہوبا اور بہ کہ آپ اصل میں ئئیادی خقتقت کی دبیا میں ہیں ۔ نفصان یہچانے
والے اداکاروں کی طرف سے قید میں یہیں ہیں۔
ڈوبلیرز کسی پھی بافی رہ جانے والے اعیماد کو مزبد کم کرنے کے لیے آالت اور ب یے طرنفہ کار یر کام کر رہے ہیں۔میال کے طور
ن
یر ،بٹ کوائن ڈوبلیرز نے گتئیان بیابا جو کہ ابک ساقٹ وئیر کے قسیم کا طرنفہ ہے۔ جیال بہ کیا جابا ہے کہ اگر مجیلف ڈوبلیرز ابک جیسے
م
بائیییریز کو پھر سے بیانے کے قابل ہوں تو ( لیستیس) نفصان یہچانے والی خھیڑ خھاڑ کافی جد بک کم ہو سکتی ہے۔ جاص بیک ڈور واجد خملہ
خ
آور یہیں ہیں۔بلکہ بلیک میلیگ با پھتہ جوری ق تقی دھمکیاں ہو سکتی ہیں۔ جیسا کہ ئئیادی یروتوکول میں ہے ،غدم مرکزبت کا استعمال اعیماد
کو کم سے کم کرنے کے لیے کیا جابا ہے۔

توٹ اسیرئئیگ کے مرعی اور ابڈے کے مسیلے کو یہیر بیانے کے لیے مجیلف کوشسیں کی جارہی ہیں جس کی کین پھامیشن کے
م
ہیک نے سابدار یسابدہی کی ہے۔ایسی ہی ابک کوشش گوبکس (بلفظ گیکس) ہے ،جو قیکسیل طور یر اغالن کردہ بیکج ئیجمیٹ کا استعمال کربی

ہے جس کی وجہ سے ڈیزائن کے لچاظ سے بٹ قار بٹ ری یرئئ بوابیل بلڈز ہوبی ہیں۔ ئئیجہ بہ ہے کہ آپ کو سرور فراہم کرنے والے کسی

ساقٹ وئیر یر اب پھروسہ کرنے کی ضرورت یہیں ہے ک بوبکہ آپ نصدتق کر سکیے ہیں کہ ئیش کردہ بیابی کے ساپھ سروع سے نعمیر ہو کر
خھیڑ خھاڑ یہیں کی گتی پھی۔ جال ہی میں گوبکس کو بٹ کوائن میں ضم کرنے کے لیے ابک بل ربکویسٹ کو بیابا گیا پھا۔
یہلے کون آبا ،ابڈہ با مرعی ؟
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ن
جوش قسمتی سے بٹ کوائن کسی ابک الگورپھم با ہارڈ وئیر کے بکڑے یر اتخصار یہیں کربا ہے۔ بٹ کوائن کی ئئیاد کا ابک ایر قسیم

سدہ سیکوربی کا ماڈل ہے۔ اگرجہ اویر بیان کردہ بیک ڈورز (خقتہ سیک بوربی بک رسابی) کو ہلکے میں یہیں لیا جاسکیا لیکن اس بات کا کجھ کہہ

یہیں سکیے ،ممکن ہے کہ ہر ساقٹ وئیر والیٹ ،ہر ہارڈ وئیر والیٹ ،ہر کرب بو گراقک الئیریری ،ہر توڈ کے نقاذ اور ہر زبان کے ہر کم یابلر یر
س
مجھوبہ ہو جابا ہو ۔

توٹ کرئں کہ آپ کسی پھی کمئ بوئیسیل ہارڈ وئیر با ساقٹ وئیر یر اتخصار کیے نغیر ابک تحی جابی بیا سکیے ہیں۔ آپ ابک سکہ کو ابک

دو بار بلٹ سکیے ہیں۔ اگرجہ بہ آ پ کے سکے کو اخھا لیے یر مئتی ہے اور بہ ذرنعہ بالکل پھی نے یرب یب یہیں ہوسکیا ہے۔ اس کی ابک وجہ بہ
ہے کہ گلیشیر جیسے سبورتج یروتوکول کیسئبو گربڈ ڈایس میالی ہونے کے دو ذرا نع میں سے ابک کے طور یر استعمال کرنے کا مسورہ د ب یے ہیں۔

بٹ کوائن نے مجھے اس بات یر عور کرنے یر مج بور کیا ہے کہ کسی یر پھروسہ کرنے میں سمجھداری یہیں ہے۔ اس نے

تویشیرئئیگ کے مسیلے اور ساقٹ وئیر بیار کرنے اور جالنے میں سامل جین آف یرسٹ کے بارے میں مجھے بیدار کیا اور میری صالجیت کو یڑھابا
س
ہے۔ اس نے مجھے ان یہت سے طرنفوں کے بارے میں پھی آ گاہ کیا ہے کہ جن میں باآسابی ساقٹ وئیر اور ہارڈ وئیر سے مجھوبہ کیا جا سکیا
ہے۔
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سبق17
وقت ببابا ب ھی کام کربا ہے
"اوہ جدابا  ،مجھے یہت دیر ہو جانے گی ۔ "

اکیر کہا جابا ہے کہ بٹ کوائن کی کان لگا دی جابی ہے ک بوبکہ ہزاروں کمئ بویر یہت بیجیدہ رباصیابی مسابل کو جل کرنے یر کام

کرنے ہیں۔ کتی مسیلے جل ہوجانے ہیں اور اگر آپ ضجیح جواب کو گئیا جا بیے ہیں تو آپ بٹ کوائن بیار کر سکیے ہیں۔ اگرجہ بٹ کوائن کی

کان کتی کا بہ آسان نفطہ نظر بیابا آسان ہوسکیا ہے ،لیکن بہ بات کسی جد بک باد کرابا ہےکہ بٹ کوائن بیار با تچل بق یہیں کیے جانے  ،اور

توری آزمایش واقعی رباضی کے مخصوص مسابل کو جل کرنے کے بارے میں یہیں ہے۔ اس کے غالوہ ،رباضی جاص طور یر بیجیدہ یہیں ہے۔
جو بیجیدہ ہے وہ ابک غیر مرکوز نطام میں وقت بیا رہا ہے۔

چب میں نے یہلی بار سیکھا کہ بٹ کوائن کس طرح کام کربا ہے تو میں نے بہ سوجا پھا کہ (یروف آف ورک ) بااہل اور قصول

ہے۔ لیکن کجھ دیر نعد ہی میں نے بٹ کوائن کی توابابی کے بارے میں ابیا نفطہ نظر بیدبل کربا سروع کر دبا۔ ایسا معلوم ہوبا ہے کہ (یروف
ٰ
س
آف ورک) اب پھی چہاں پھر میں غلط معتی میں لیا جابا ہے۔ جوبکہ اس میں جل ہونے والے مسابل ئن جکے ہیں تو یہت سے لوگ بہ مجھیے
س
ہیں کہ بہ بتکار کام ہے۔ اگر تمام توجہ کمئ بوئیشن یر دی جانے تو اس کا ئئیجہ مجھیے کے التق نکلیا ہے۔ لیکن بٹ کوائن جساب کرنے کے
بارے میں یہیں بلکہ چیزوں کی یرب یب یر آزادابہ طور یر متفق ہونے کے بارے میں ہے۔

(یروف آف ورک) ابک ایسا نطام ہے جس میں ہر کوبی اس بات کا غلم رکھ سکیا ہے کہ کیا ہوا اور کس یرب یب میں ہوا۔

غیر مرکزبت کے زمانے میں ہم کھلم کھال وقت کی آسایش سے قابدہ یہیں اپھا سکیے۔ کسی پھی وقت کوبی ئیسرا فرتق داجل ہوکر کوبی
مرکزبت متعارف کرا سکیا ہے جس یر باآسابی خملہ ہو سکیا ہے۔ گریسا یرو ئیسکوی نے اسارہ کیا ہے کہ " وقت ہی سب کجھ ہے " اور ساتوسی
باکامو تو نے اس مسیلے کا جل ابک غیر مرکزبت کے جامل ب یٹ ورک اور ہر کیے گیے کام کے ب بوت کی بالک جین متعارف کروا کے نکال

لیا۔ ہر کوبی اس بات یر نفین رکھیا ہے کہ اصلی جین وہی ہے جس یر سب سے زبادہ کیے گیے کام کے واضح یسابات ہوں گے۔ بہ واضح کربا
ہے کہ اصل میں ہوبا کیا ہے ؟ بہ معاہدہ باکاموتو کیستیسز کے طور یر جابا جابا ہے
ساتوسی باکاموتو کا کہیا ہے کہ :
" بہ ب یٹ ورک یرایزبکشیز کو جاری رہیے والی ابک جین کے ذر نعے مخفوظ بیابا ہے جو کہ
اس ب یٹ ورک یر کیے جانے والے کام کا ئئیجہ ہوبی ہیں۔ "

52

وقت بیانے کے کسی مستقل ذرنعہ کے نغیر ہم سیاق و سیاق اور مستقیل بیانے کے قابل یہیں ہو سکیے۔ قابل اعیماد آرڈرز میں

رہیا با ممکن ہے ۔ باکاموتو کے کیستیسز مستقل وقت بیانے کے ذرا نع ہیں۔

نطام کا یرعئتی ڈھاتجہ مقابلہ کرنے والے سرکاء کے اللچ اور جود عرضی دوتوں کو یرونے کار النے ہونے ابک امکابی ،غیر مرکزبت

کی گھڑی بیدا کربا ہے۔ خقتقت بہ ہے کہ بہ گھڑی غلط اور غیر مت علفہ ہے ک بوبکہ واقعات کی یرب یب باآلخر غیر متہم ہے اور کوبی پھی اس کی
نصدتق کر سکیا ہے۔

کام کے ب بوت کی بدولت ،کام اور کام کی توب بق دوتوں کو بکسر غیر مرکزبت کا جامل بیابا گیا ہے۔ ہر کوبی ابتی مرضی سے سامل ہو

سکیا ہے اور خھوڑ سکیا ہے ،اور ہر کوبی ہر چیز کی توب بق جود کر سکیا ہے۔ بہ ضرف بہ ،بلکہ ہر کوبی انفرادی طور یر  ،توب بق کے لیے کسی اور یر

اتخصار کیے نغیر نطام کی جالت کی توب بق کر سکیا ہے۔
س
کام کے ب بوت کو مجھیے میں وقت لگیا ہے۔ بہ اکیر متصاد ہوبا ہے ،چب کہ اضول سادہ ہونے ہیں اور وہ کافی بیجیدہ مطاہر کی
طرف لے جانے ہیں۔

میرے لیے ،اس سے مائئیگ کے بارے میں ا ب یے نفطہ نظر کو بیدبل کرنے میں مدد ملی۔ بتکار یہیں مقید  ،جساب یہیں توب بق،

.بالکس یہیں وقت ،بٹ کوائن نے مجھے سکھابا کہ وقت بیابا مشکل ہے ،جاص طور یر اگر آپ غیر مرکزبت کے جامل ہیں۔
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سبق 18
خیزوں کو بباہ ک یے تغیر آگے یڑھبا
کستی گرم بوں کے ابک دن کے سانے بلے مخض ا ب یے عملے ان کی ہیسی اور موستقی کی دھ بوں کے ساپھ آگے یڑھتی ہے۔

بہ ابک مردہ مییر ہو سکیا ہے ،لیکن "ئیز رقیاری سے آگے یڑھو اور چیزوں کو توڑ دو ۔" اپھی پھی اس مییرے یر  techکی دبیا کئیا

کام کربی ہے۔ بہ جیال کہ اس سے کوبی فرق یہیں یڑبا کہ اگر آپ یہلی بار چیزئں پھیک کر لئیے ہیں تو بہ ابیدابی باکامی ،ہمیسہ کی باکامی کا
ئئیادی سبون ہے۔ کامیابی کا ابدازہ یرفی میں ہوبا ہے ،اس لیے چب بک آپ آگے یڑھ رہے ہیں سب کجھ پھیک ہے۔
"دتوار کے ساپھ کافی گیدگی پھئیک دو اور دبکھو کہ کیا کجھ جتکا رہیا ہے؟ "

بٹ کوائن یہت مجیلف ہے .بہ ڈیزائن کے لچاظ سے مجیلف ہے۔ بہ ضرورت سے مجیلف ہے۔ جیسا کہ ساتوسی نے اسارہ کیا،
الیکیرابک کریسی کو یہلے پھی کتی بار آزمابا جا خکا ہے ،اور تجھلی تمام کوشسیں باکام ہو گتی ہیں ک بوبکہ ابک سر پھا جسے کابا جا سکیا پھا۔ بٹ
کوائن کا بیائن بہ ہے کہ بہ سروں کے نغیر ابک ج بوان ہے۔

"یہت سے لوگ  1990کی دہابی سے باکام ہونے والی تمام کم تئ بوں کی وجہ سے جود
تجود ای کریسی کو ابک گمسدہ وجہ کے طور یر مشیرد کر د ب یے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ بہ
واضح ہے کہ بہ ضرف ان نطاموں کی مرکزی کییرول سدہ قظرت پھی جس نے ایہیں
یرباد کیا۔ "
(ساتوسی باکاموتو)

اس ئئیاد یرست غیر مرکزبت کا ابک ئئیجہ بیدبلی کے جالف موروبی مزاخمت ہے۔ "ئیزی سے خرکت کرئں اور چیزوں کو توڑ دئں"

بٹ کوائن کی ئئیادی یہہ یر کام یہیں کربا اور بہ کی ھی کرے گا۔ یہاں بک کہ اگر بہ مطلوبہ چیز پھی ہو تو ،بہ ہر ابک کو ا ب یے طر نقے بد لیے یر
ن
قابل کیے نغیر ممکن یہیں ہوگا۔ بہ ابک قسیم سدہ انقاق رانے ہے۔ بہ بٹ کوائن کی قظرت ہے۔
"بٹ کوائن کی توعیت ایسی ہے کہ ابک بار ورژن  0.1جاری ہونے کے نعد ،ئئیادی

ڈیزائن اس کی بافی زبدگی کے لیے اسے بی ھر میں رکھا جا خکا پھا۔" (ساتوسی باکاموتو)
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بہ بٹ کوائن کی مت عدد مت صاد خصوصیات میں سے ابک ہے۔ ہم سب کو نفین ہو گیا کہ جو پھی ساقٹ وئیر ہے اسے آسابی سے

بیدبل کیا جا سکیا ہے۔ لیکن ج بوان کی قظرت اسے بدلیا مشکل بیا د بتی ہے۔

جیسا کہ  Hasuنے بٹ کوائن کے سوسل کییربکٹ کو کھو لیے کے بارے میں جونصوربی سے بیابا ہے  ،بٹ کوائن کے فوائین کو
ً
بیدبل کربا ضرف ابک بیدبلی کی تجویز دے کر ممکن ہے ،اور ئئیجیا بٹ کوائن کے تمام صارقین کو اس بیدبلی کو ابیانے یر راضی کربا۔ بہ بٹ

کوائن کو بیدبل کرنے کے لیے یہت لچکدار بیابا ہے ،جاالبکہ بہ ساقٹ وئیر ہے۔

بہ لچک بٹ کوائن کی سب سے اہم خصوصیات میں سے ابک ہے۔ اہم ساقٹ وئیر شسیمز کا کمزور ہوبا ضروری ہے ،جس کی
ضمابت بٹ کوائن کی سماجی یہہ اور اس کی بکئیکی یہہ کا باہمی نعامل ہے۔ مالیابی نطام قظرت کے لچاظ سے مچالف ہیں ،اور جیسا کہ ہم

ہزاروں سالوں سے جا ب یے ہیں کہ مچالف ماجول میں پھوس ئئیادئں ضروری ہیں۔

"بارش آبی ،سیالب آبا اور ہوائیں جلیں ،اور اس گھر کو بکرائیں مگر وہ گرا یہیں ،ک بوبکہ

اس کی ئئیاد جیان یر رکھی گتی پھی۔"

][Matthew 7:25

بالستہ ،عقلم ید اور نے وفوف بیانے والوں کی اس لسٹ میں بٹ کوائن گھر یہیں ہے ،بہ جیان ہے۔ باقابل نغیر ،غیر متفولہ ،ب یے

مالیابی نطام کی ئئیاد فراہم کربا ہے۔ ماہرئن ارصیات کی طرح ،جو جا ب یے ہیں کہ جیان کی سکلیں ہمیسہ خرکت بذیر اور ارنقا بذیر ہوبی ہیں،ہم دبکھ

سکیے ہیں کہ بٹ کوائن پھی ہمیسہ خرکت اور ارنقاء بذیر ہوبا ہے۔ آپ کو ضرف بہ جابیا ہے کہ اسے کہاں دبکھیا ہے اور اسے کیسے دبکھیا ہے۔
اسکربٹ ہیش کا بیجواہ کا نعارف اور الگ الگ گواہ اس بات کا ب بوت ہیں کہ بٹ کوائن کے فوائین کو بیدبل کیا جا سکیا ہے اگر

کافی صارقین کو نفین ہو کہ مذکورہ ب یدبلی کو ابیابا ب یٹ ورک کے قابدے میں ہے۔ مؤخر الذکر نے تچلی کے ب یٹ ورک کی یرفی کو قعال کیا ،جو
 Bitcoinکی پھوس ئئیاد یر بیانے جانے والے گھروں میں سے ابک ہے۔ مستقیل کے اپ گربڈ جیسے  Schnorrدسیخطوں سے
کارکردگی اور رازداری میں اصافہ ہوگا ،ساپھ ہی اسکرئیس (یڑھیں :سمارٹ کییربکیس)جو  Taprootکی بدولت باقاغدہ لین دئن سے الگ یہیں
کیا جا سکیا۔ عقلم ید معمار درخقتقت پھوس ئئیادوں یر نعمیر کرنے ہیں۔
ساتوسی بہ ضرف بکئیکی طور یر ابک عقلم ید معمار پھا۔ اس نے بہ پھی سمجھا کہ نظربابی طور یر دایسم یدابہ قتصلے کرنے کی ضرورت

ہوگی۔

"اوئن سورس ہونے کا مطلب ہے کہ کوبی پھی آزادابہ طور یر کوڈ کا جایزہ لے سکیا
ہے۔ اگر بہ بید سورس ہوبا تو کوبی پھی سیک بوربی کی نصدتق یہیں کر سکیا پ ھا۔ میرے
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جیال میں اس توعیت کے یروگرام کا کھال ہوبا ضروری ہے۔

(ماجذ۔"

ساتوسی

باکاموتو)

سالمتی کے لیے کھال ئن سب سے اہم ہے اور اوئن سورس اور مقت ساقٹ وئیر کی نقل و خرکت میں سامل ہے۔ جیسا کہ ساتوسی

نے اسارہ کیا ،مخفوظ یروتوکول اور ان کو الگو کرنے والے کوڈ کا اوئن ہوبا ضروری ہے -متہم ہونے سے کوبی سیک بوربی یہیں ہے۔ ابک اور قابدہ
پھر سے غیر مرکزبت سے متعلق ہے :کوڈ جو جالبا جا سکیا ہے ،مطالعہ کیا جا سکیا ہے ،یرمیم کیا جا سکیا ہے ،کابی کیا جا سکیا ہے اور آزادابہ
ن
طور یر قسیم کیا جا سکیا ہے اس بات کو نفئتی بیابا ہے کہ بہ دور دور بک پھیال ہوا ہے۔
بٹ کوائن کی ئئیاد غیر مرکزی قظرت ہے جو اسے آہستہ آہستہ اور جان توخھ کر مئتقل کربی ہے۔ توڈز کا ابک ب یٹ ورک ،ہر ابک

جودمجیار فرد کے ذر نعے جلیا ہے ،قظری طور یر بیدبلی کے جالف مزاخم ہوبا ہے -بدئئتی یر مئتی ہے با یہیں۔ صارقین یر اپ ڈئیس کو زیردستی
کرنے کا کوبی طرنفہ بہ ہونے کے ساپھ بیدبلیاں م تعارف کرانے کا واجد طرنفہ بہ ہے کہ آہستہ آہستہ ان افراد میں سے ہر ابک کو بیدبلی کو

ابیانے یر راضی کیا جانے۔ بیدبل بوں کو متعارف کرانے اور نعئیات کرنے کا بہ غیر مرکزی عمل وہی ہے جو ب یٹ ورک کو نفصان دہ بیدبل بوں
کے لیے باقابل نفین جد بک لچ کدار بیابا ہے۔ بہ پھی وہی ہے جو توبی ہوبی چیزوں کو پھیک کربا ابک مرکزی ماجول کے مقا بلے میں زبادہ مشکل

بیابا ہے ،یہی وجہ ہے کہ ہر کوبی کوشش کربا ہے کہ یہلی جگہ سے چیزوں کو بہ توڑے۔

بٹ کوائن نے مجھے سکھابا کہ آہستہ خرکت کربا اس کی خصوصیات میں سے ابک ہے ،کوبی جامی یہیں۔
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سبق 19
رازداری ختم نہیں ہوئی
تمام کھالڑی باری کا اب تطار کیے نغیر ابک ساپھ کھیلیے رہے ،اور ہر وقت ابت ی اوتحی آوازوں کے ساپھ خھگڑنے رہے ،اور جید ہی

مئ بوں میں ملکہ عصئیاک جذنے میں آگتی ،اور اس کے ارد گرد مہر لگانے ہونے جالبا اور "ا ب یے سر سے بید کرو!" با "اس کے سر سے دور!"
ً
ابک میٹ میں نفربیا ابک بار۔
اگر بیڈتوں کی مائیں تو  80کی دہابی سے رازداری جیم ہو جکی ہے۔ بٹ کوائن کی تچلص اتچاد اور جالتہ بارتخ کے دبگر واقعات سے بتہ

جلیا ہے کہ ایسا یہیں ہے۔ رازداری زبدہ ہے ،جاالبکہ بگرابی کی جالت سے تجیا کسی پھی طرح آسان یہیں ہے۔

ساتوسی نے ا ب یے یسابات کو خھیانے اور ابتی سیاچت خھیانے کی ہر ممکن کوشش کی ہے ۔ ئیرہ سال نعد ،بہ اپھی بک معلوم
ئئی
یہیں ہے کہ آبا ساتوسی باکاموتو ابک فرد پھا ،لوگوں کا ابک گروہ ،مرد ،عورت ،با وقت کے ساپھ سفر کرنے واال آربتقسل ا لیجیس جس نے دبیا
یر ق تصہ کرنے کے لیے جود کو مزبد طاق بور کر لیا پھا ۔ سازسی نظربات کو ابک طرف رکھیے ہونے ،ساتوسی نے ا ب یے آپ کو جابابی مرد کے طور یر

سیاچت کرنے کا ابیچاب کیا ،یہی وجہ ہے کہ اس کی مئیحب کردہ جیس کا اچیرام کرنےہیں اور اسے وہ کہیے ہیں جو اس نے مئیحب کیا۔
"میں ڈورئن باکاموتو یہیں ہوں۔"

اس کی اصل سیاچت جو پھی ہو ،ساتوسی اسے خھیانے میں کامیاب رہا۔ اس نے ہر اس شخص کے لیے ابک جوصلہ افزا میال

قاتم کی جو گم یام رہیا جاہیا ہے :آن الئن رازداری رکھیا ممکن ہے۔

"ابکریشن کام کربا ہے۔ ضجیح طر نقے سے باقذ کیا گیا مصبوط کرب بو شسیم ان جید چیزوں
میں سے ابک ہے جن یر آپ پھروسہ کر سکیے ہیں۔" (ابڈورڈ سبوڈئن)

ساتوسی یہال تچلص با گم یام موجد یہیں پھا ،اور بہ وہ آخری ہوگا۔ کجھ نے اس تچلص اساغت کے ابداز کی یراہ راست نقل کی ہے،
م
جیسے مم یل ِومیل شہرت کے بام ابلوس بدوسر ،چب کہ دوسروں نے کمل طور یر گم یام رہیے ہونے رباضی کے جدبد ب بوت سا نع کیے ہیں۔
بہ ابک عج یب بتی دبیا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ ابک ایسی دبیا چہاں سیاچت اجئیاری ہے ،سراکتیں قابلیت کی ئئیاد یر ق بول

کی جابی ہیں ،اور لوگ آزادابہ طور یر نعاون اور لین دئن کر سکیے ہیں۔ ان بتی تمئیلوں کے ساپھ آرام دہ اور یرسکون ہونے میں کجھ ابڈجسیمیٹ
کی ضرورت ہوگی ،لیکن مجھے تحتہ نفین ہے کہ ان سب میں دبیا کو یہیرئن سے بد لیے کی صالجیت ہے۔
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ہم سب کو باد رکھیا جا ہیے کہ رازداری ابک ئئیادی ایسابی جق ہے۔ اور چب بک لوگ ان خفوق کو استعمال کرنے اور ان کا دقاع

کرنے ہیں رازداری کی جیگ جیم یہیں ہوبی۔ بٹ کوائن نے مجھے سکھابا کہ رازداری جیم یہیں ہوبی ہے۔
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سبق 20
ل
سائیرببکس کوڈ کھ یے ہیں
"میں دبکھ رہا ہوں کہ آپ کجھ اتچاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔"

یہت سے عظیم جیاالت کی طرح ،بٹ کوائن کہیں سے یہیں نکال۔ بہ رباضی ،طئتعیات ،کمئ بویر سائیس اور دبگر سع بوں میں یہت

سی اتچادات اور درباق بوں کو یرونے کار ال کر اور ان کے امیزاج سے ممکن ہوا۔ بالستہ باصالجیت ہونے کے باوجود ،ساتوسی ان یڑے یڑے

وجودوں کے نغیر بٹ کوائن اتچاد یہیں کر سکیا پھا جن کے کیدھوں یر وہ کھڑا پھا۔

"وہ جو ضرف جواہش اور امید رکھیا ہے وہ واقعات کے دوران اور ابتی نقدیر ب یانے میں
قعال طور یر مداجلت یہیں کربا ہے۔"

( ِلڈوگ وان مائیز)

ان دتو قامت اجسام میں سے ابک ایرک ہ بوز ہے ،جو سائیربیک تجربک کے باب بوں میں سے ابک اور سائیربیک میسور کے مصتف

ہیں۔ بہ نصور کربا مشکل ہے کہ ساتوسی اس میسور سے میایر یہیں پھے۔ بہ یہت سی چیزوں کے بارے میں بات کربا ہے جسے بٹ کوائن

قابل بیابا ہے اور استعمال کربا ہے ،جیسے یراہ راست اور تحی لین دئن ،الیکیرابک ئیسہ اور نقد رقم  ،گم یام نطام ،اور خقتہ نگاری اور ڈتجئیل
دسیخطوں کے ساپھ رازداری کا دقاع۔

"الیکیرابک دور میں ابک کھلے معاسرے کے لیے رازداری ضروری ہے۔ [ ]...جوبکہ ہم
یراب بویسی جا ہیے ہیں ،اس لیے ہمیں اس بات کو نفئتی بیابا جا ہیے کہ لین دئن کرنے
والے ہر فرتق کو ضرف اس چیز کا غلم ہو جو اس لین دئن کے لیے یراہ راست ضروری
ہے۔ []...
"لہذا ،ابک کھلے معاسرے میں رازداری کے لیے گم یام لین دئن کے نطام کی ضرورت
ہوبی ہے۔ اب بک ،نقد ئئیادی طور یر ایسا نطام رہا ہے۔ ابک گم یام لین دئن کا نطام
خقتہ لین دئن کا نطام یہیں ہے۔ "[]...
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"ہم سائیر بیکس گم یام شسیمز بیانے کے لیے وقف ہیں۔ ہم خقتہ نگاری ،گم یام میل

قارورڈبگ شسیم ،ڈتجئیل دسیخطوں اور الیکیرابک ئیسے کے ساپھ ابتی رازداری کا دقاع کر
رہے ہیں۔ سائیر بیکس کوڈ لکھیے ہیں۔" (ایرک ہ بوز)

سائیر بیکس کو امیدوں اور جواہسات میں سکون یہیں ملیا۔ وہ واقعات کے دوران قعال طور یر مداجلت کرنے ہیں اور ابتی نقدیر جود
بیانے ہیں۔ وہ سائیربیک کوڈ لکھیے ہیں۔
خ
اس طرح ،قتقی سائیربیک قیشن میں ،ساتوسی نے ئئیھ کر کوڈ لکھیا سروع کیا۔ کوڈ جس نے ابک تجربدی جیال لیا اور دبیا کو بابت
کیا کہ اس نے خقتقت میں کام کیا۔ صانطہ جس نے ابک بتی معاسی خقتقت کا بیج توبا۔ اس کوڈ کی بدولت ،ہر کوبی اس بات کی نصدتق کر

سکیا ہے کہ بہ بیا نطام واقعی کام کر رہا ہے ،اور ہر  10میٹ کے نعد با اس سے زبادہ بٹ کوائن دبیا کے لیے اس بات کا ب بوت د ب یا ہے

کہ بہ اپھی پھی زبدہ ہے۔
اس بات کو نفئتی بیانے کے لیے کہ اس کی اچیراع جیاالت سے باالیر ہو اور خقتقت ئن جانے ،ساتوسی نے وابٹ ئییر لکھیے سے
یہلے ا ب یے جیال کو عملی جامہ یہیانے کے لیے کوڈ لکھا۔ اس نے بہ پھی نفئتی بیابا کہ کسی پھی رہابی میں ہمیسہ کے لیے باچیر بہ ہو۔ سب
کے نعد" ،ہمیسہ ابک اور بیا کام کرنے کی ضرورت ہوبی ہے ".
"مجھے تمام کوڈ لکھیے پھے اس سے یہلے کہ میں ا ب یے آپ کو قابل کر سکوں کہ میں ہر
مسیلہ جل کر سکیا ہوں ،پھر میں نے ئییر لکھا۔"

(ساتوسی باکاموتو)

المچدود وغدوں اور مسکوک عملدرآمد کی آج کی دبیا میں ،وقف عمارت میں مسق کی اسد ضرورت پھی۔ جان توخھ کر ب تیں ،ا ب یے آپ

کو قابل کرئں کہ آپ درخقتقت مسابل کو جل کر سکیے ہیں ،اور جل یر عمل درآمد کر سکیے ہیں۔ ہم سب کو پھوڑا سا زبادہ سائیربیک ئئیے کا

مفصد بیابا جا ہ یے۔

بٹ کوائن نے مجھے سکھابا کہ سائیر بیکس کوڈ لکھیے ہیں۔
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سبق 21
بٹ کوائن کے مستقبل کے استعارے
"میں جابیا ہوں کہ کجھ دلجسپ ہونے جا رہا ہے۔ "
تجھلی دو دہاب بوں میں ،بہ واضح ہو گیا کہ بکئیکی جدت طرازی ابک لکیری رجچان کی ئیروی یہیں کربی ہے۔ جاہے آپ بکئیکی بکساب یت
یر نفین رکھیے ہوں با یہیں ،بہ باقابل یردبد ہے کہ یہت سے سع بوں میں ئیسرق ت قابل قدر ہے۔ ضرف یہی یہیں ،بلکہ جس رقیار سے بیکیالوچیز

کو ابیابا جا رہا ہے ،اس میں ئیزی آ رہی ہے ،اور اس سے یہلے کہ آپ کو معلوم ہو کہ مقامی سکول کے ضحن میں خھاڑباں جیم ہو جکی ہیں اور
آپ کے تچے اس کی تچانے  Snapchatاستعمال کر رہے ہیں۔ واضح میجتی خطوط آپ سے یہلے آپ کے چہرے یر پھیڑ مارنے کا رجچان
ب
رکھیے ہیں اس سے یہلے کہ آپ ابکو ابتی طرف آبا د کھیں۔

بٹ کوائن ابک ابکسبوئیسیل بیکیالوجی ہے جو ابکسبوبتیسل بیکیالوچیز یر بیابی گت ی ہے۔ ڈ بیا میں ہماری دبیا جونصوربی سے بیکیالوجی کو

ابیانے کی یڑھتی ہوبی رقیار کو طاہر کربی ہے ،جس کا آغاز  1903میں لئیڈ الئیز کے نعارف سے ہوا۔ لئیڈ الئیز ،تچلی ،کمئ بویر ،ائیرب یٹ،
اسمارٹ فویز؛ سی ھی قیمت کی کارکردگی اور ابیانے میں تماباں رجچابات کی ئیروی کرنے ہیں۔ بٹ کوائن پھی ایسا ہی کربا ہے۔
بٹ کوائن لفظی طور یر جارٹ سے دور ہے۔

بٹ کوائن کے ابک یہیں بلکہ م تعدد ب یٹ ورک ایرات ہیں ،جن کے ئئیچے میں ان کے متعلفہ غالقے میں ئیزی سے یرفی کے تمونے

ہونے ہیں :قیمت ،صارقین ،سیک بوربی ،ڈوبلیرز ،مارکیٹ سییر ،اور غالمی رقم کے طور یر ابیابا جابا۔

ا ب یے آغاز میں تچ جانے کے نعد ،بٹ کوائن ابک سے زبادہ یہلوؤں میں ہر روز یڑھیا جا رہا ہے۔
ی
بہ شچ ہے کہ بیکیالوجی اپھی تجیگی کو یہیں ہیحی ہے۔ بہ اس کی جوابی میں ہو سکیا ہے .لیکن اگر بیکیالوجی ئیز رقیار ہے تو ،متہم
ہونے سے ہر جگہ بک کا راستہ مجتصر ہے۔

ابتی  2003کی  TEDگقیگو میں ،جتف ئیزوس نے تچلی کو وبب کے مستقیل کے استعارے کے طور یر استعمال کرنے کا

ابیچاب کیا۔ ئئ بوں مطاہر -تچلی ،ائیرب یٹ ،بٹ کوائن -بیکیالوچیز کو قعال کر رہے ہیں ،ب یٹ ورکس جو دوسری چیزوں کو قعال کرنے ہیں۔ وہ
ئئیادی ڈھاتجہ ہیں جن یر اسے نعمیر کیا جابا ہے ،بہ قظری طور یر ئئیادی اخزا ء ہیں۔
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اپھی کجھ عرضے سے تچلی بید ہے۔ ہم اسے قدر کی نگاہ سے دبکھیے ہیں۔ ائیرب یٹ کافی خھوبا ہے ،لیکن زبادہ یر لوگ اسے یہلے سے

ہی سمجھ لئیے ہیں۔ بٹ کوائن دس سال یرابا ہے اور آخری ہابپ ساب تکل کے دوران عوامی سعور میں داجل ہوا ہے۔ اسے ابیانے والوں میں
سے ضرف ابیدابی لوگ اسے قدر کی نگاہ سے دبکھیے ہیں۔ جیسے جیسے زبادہ وقت گزربا جانے گا ،زبادہ سے زبادہ لوگ بٹ کوائن کو ابک ایسی چیز
کے طور یر یہچائیں گے جو سادہ اور آسان ہے۔

 1994میں ،ائیرب یٹ پھی متہم اور غیر مجسوس پھا۔ توڈے سو کی اس یرابی رنکارڈبگ کو دبکھ کر بہ واضح ہو جابا ہے کہ جو چیز اب

قدربی اور بدیہی مجسوس ہوبی ہے وہ خقتقت میں اس وقت یہیں پھی۔ بٹ کوائن اب پھی زبادہ یر لوگوں کے لیے الجھا ہوا اور اجئتی ہے ،لیکن

جس طرح ائیرب یٹ ڈتجئیل مقامی لوگوں کے لیے دوسری قظرت ہے ،اسی طرح خرچ کربا اور اسئیک کربا مستقیل کے بٹ کوائن کے باسیدوں
کے لیے دوسری توعیت کا ہوگا۔

ن
"مستقیل یہلے ہی یہاں موجود ہے -مگر بہ بالکل بکساں طور یر قسیم یہیں ہے۔"

(ولیم گیشن)
ً
 1995میں ،نفربیا  %15امربکی بالغ ائیرب یٹ استعمال کرنے پھے۔ ب بو ریسرچ سیییر کے بارتحی اغداد و سمار سے بتہ جلیا ہے کہ

کس طرح ائیرب یٹ نے جود کو ہماری تمام زبدگ بوں میں داجل کیا ہے۔  Kaspersky Labکے صارقین کے سروے کے مطاتق%13 ،

جواب دہیدگان نے  2018میں سامان کی ادابیگی کے لیے بٹ کوائن اور اس کے کلون کا استعمال کیا ہے۔ اگرجہ ادابیگیاں بٹ کوائن کا

واجد استعمال یہیں ہے ،بہ اس بات کا کجھ اسارہ ہے کہ ہم ائیرب یٹ کے وقت میں کہاں ہیں۔  90 :کی دہابی کے سروع سے وسط بک۔

 1997میں ،جتف ئیزوس نے سییر ہولڈرز کے بام ابک خط میں کہا کہ "بہ ائیرب یٹ کے لیے یہال دن ہے "،ائیرب یٹ کے لیے
باقابل استعمال صالجیت کو یسلیم کرنے ہونے اور ،توستع کے لچاظ سے ،ان کی کمئتی ،بٹ کوائن کے لیے بہ جو پھی دن ہو ،یڑی مقدار میں
استعمال یہیں کیا گیا۔ صالجیت سب کے لیے واضح ہے لیکن سب سے زبادہ آرام دہ متصر کے غالوہ ہے۔
بٹ کوائن کا یہال توڈ  2009میں آن الئن ہوا چب ساتوسی نے جئتیسس بالک کی مائئیگ کی اور ساقٹ وئیر کو تویہی کھلے میں

جاری کیا۔ اس کا توڈ زبادہ دیر بک اکیال یہیں پھا۔ ہال قتی ان اولین لوگوں میں سے ابک پھا جتہوں نے اس آ بیڈبا کو اپھابا اور ب یٹ ورک میں
سمولیت اجئیار کی۔ دس سال نعد ،اس تجریر کے مطاتق 75.000 ،سے زبادہ توڈز بٹ کوائن جال رہے ہیں۔

یروتوکول کی ئئیادی یرت ضرف وہی چیز یہیں ہے جو ئیزی سے یڑھ رہی ہے۔ تچلی کا ب یٹ ورک ،ابک دوسری یرت کی بیکیالوجی

ہے اور بہ پھی ئیز رقیاری سے یڑھ رہا ہے۔
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ج بوری  2018میں ،تچلی کے ب یٹ ورک میں  40توڈز اور  60جئیلز پھے۔ ایربل  2019میں ،ب یٹ ورک  4000سے زبادہ توڈز

ً
اور نفربیا  40.000جئیلز بک یڑھ گیا۔ ذہن میں رکھیں کہ بہ اب پھی تجربابی بیکیالوجی ہے چہاں قیڈز کا نفصان ہوسکیا ہے ۔ پھر پھی رجچان
واضح ہے :ہزاروں لوگ اس بات سے نے یرواہ ہیں اور اسے استعمال کرنے کے جواہسم ید ہیں۔

میرے یزدبک ،وبب کے موسم یابی عروج سے گزرنے کے نعد ،ائیرب یٹ اور بٹ کوائن کے درمیان مما بلتیں واضح ہیں۔ دوتوں ب یٹ

ورکس ہیں ،دوتوں ابکسبوبتیسل بیکیالوچیز ہیں ،اور دوتوں ب یے امکابات ،بتی صتع بوں ،زبدگی کے ب یے طرنفوں کو قابل بیانے ہیں۔ جس طرح تچلی
س
س
بہ مجھیے کے لیے یہیرئن استعارہ پھی کہ ائیرب یٹ کہاں جا رہا ہے ،ائیرب یٹ بہ مجھیے کے لیے یہیرئن استعارہ ہو سکیا ہے کہ بٹ کوائن کہاں
جا رہا ہے۔ با Andreas Antonopoulos ،کے القاظ میں ،بٹ کوائن ئیسے کا ائیرب یٹ ہے۔ بہ سب استعارے ابک یڑی باد دہابی

ہیں کہ اگرجہ بارتخ ا ب یے آپ کو یہیں دہرابی ،لیکن بہ اکیر مما بلت ضرور رکھتی ہے۔
واضح بیکیالوچیز کو سمجھیا مشکل ہے اور اکیر ان کا ابدازہ یہیں لگابا جابا۔ اگرجہ مجھے ایسی بیکیالوچیز میں یہت دلجستی ہے ،میں یرفی اور
اچیراع کی رقیار سے مسلسل چیران رہیا ہوں۔ بٹ کوائن ابکو شسیم کو یڑھیے دبکھیا ائیرب یٹ کے ئیزی سے یڑھیے ہونے دبکھیے کے میرادف

ہے۔ بہ جوصلہ افزا ہے۔

س
بٹ کوائن کو مجھیے کی کوشش کرنے کی میری جسیجو نے مجھے ابک سے زبادہ طرنفوں سے بارتخ کے راسبوں یر جالبا ہے۔ قدتم
معاسربی ڈھا تچے کو سمجھیا ،ماضی کی رقم ،اور کس طرح مواصالبی ب یٹ ورک ب یار ہونے بہ سب سفر کا خصہ پھے۔ ہئیڈبکس سے اسمارٹ فون

بک ،بیکیالوجی نے بالستہ ہماری دبیا کو کتی بار بدال ہے ۔ ب یٹ ورک کی بیکیالوچیز جاص طور یر بیدبلی کا باغث ہیں :تجریرئں  ،سڑکیں ،تچلی،

ائیرب یٹ۔ ان سب نے دبیا بدل دی۔بٹ کوائن نے میرا نظربہ بدل دبا ہے اور بہ ان لوگوں کے ذہ بوں اور دلوں کو بدلیا رہے گا جو اسے

استعمال کرنے کی ہمت رکھیے ہیں۔

س
بٹ کوائن نے مجھے سکھابا کہ ماضی کو سمجھیا اس کے مستقیل کو مجھیے کے لیے ضروری ہے۔ ابک ایسا مستقیل جو اپھی سروع

ہوا ہے۔
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ببایج
سبکھا گبا سبق:
"سروع سے سروع کرو "،بادساہ نے یہت سیجیدگی سے کہا" ،اور اس وقت بک جلیے رہو
چب بک کہ تم آخر بک بہ یہیجو :پھر رک جاؤ۔"

جیسا کہ سروع میں ذکر کیا گیا ہے ،مجھے لگیا ہے کہ سوال کا کوبی پھی جواب "آپ نے بٹ کوائن سے کیا سیکھا ہے؟" ہمیسہ

م
با کمل رہے گا۔ جس کو ابک سے زبادہ نطام جیات بٹ کوائن  ،بیک بو اسیییر ،اور معاسیات کے طور یر دبکھا جا سکیا ہے اس کا سمئ بوشس

یہت زبادہ خڑا ہوا ہے ،موضوغات یہت زبادہ ہیں ،اور چیزئں ابتی ئیزی سے آگے یڑھ رہی ہیں کہ کسی ابک فرد کو توری طرح سے سمجھا یہیں جا
س
م
سکیا۔ یہاں بک کہ اسے کمل طور یر مجھے نغیر ،اور یہاں بک کہ اس کی تمام یر جام بوں اور نطاہر کوباہ بوں کے ساپھ بٹ کوائن بالستہ کام
ً
کربا ہے.بہ نفربیا ہر دس میٹ میں بالکس بیار کربا رہیا ہے اور یہت جونصوربی سے کربا ہے۔ بٹ کوائن جئتی دیر بک کام کربا رہے گا ،ا ب یے
ہی زبادہ لوگ اسے استعمال کرنے کے لیے ابیائیں گے۔

"بہ شچ ہے کہ چیزئں جونصورت ہوبی ہیں چب وہ کام کربی ہیں۔ فن ابک قیکشن
ہے۔"

( گیائئیا یراسی)

بٹ کوائن ائیرب یٹ کا تجہ ہے۔ بہ ئیزی سے یڑھ رہا ہے ،مصامین کے درمیان الب بوں کو دھیدال کر رہا ہے۔ بہ واضح یہیں ہے،

میال کے طور یر ،جالص بیکیالوجی کا دایرہ کہاں جیم ہوبا ہے اور دوسرا دایرہ کہاں سے سروع ہوبا ہے۔ اگرجہ بٹ کوائن کو کمئبویرز کو مویر
س
طر نقے سے کام کرنے کی ضرورت ہوبی ہے ،لیکن کمئ بویر سائیس اسے مجھیے کے لیے کافی یہیں ہے۔ بٹ کوائن بہ ضرف ا ب یے ابدروبی
غ
کاموں کے جوالے سے ال مچدود ہے بلکہ لمی مصامین کے جوالے سے پھی ال مچدود ہے۔

معاسیات ،سیاست ،گیم پھ بوری ،مائییری ہشیری ،ب یٹ ورک پھ بوری ،قیایس ،کرب بوگرافی ،انقارمیشن پھ بوری ،سیسرسپ ،قاتون اور
س
صانطہ ،ایسابی بتظیم ،نقسیات  -بہ سب اور یہت کجھ مہارت کے سعیے ہیں جو بہ مجھیے میں مدد کر سکیے ہیں کہ بٹ کوائن کیسے کام کربا
ہے۔ اور بٹ کوائن ہے کیا؟
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کوبی ابک اتچاد اس کی کامیابی کی ذمہ دار یہیں ہے۔ بہ ابک سے زبادہ ،یہلے غیر متعلفہ بکڑوں کا مجموعہ ہے ،جو گیم میں نظربابی
یرعئیات کے ذر نعے آیس میں جیکے ہونے ہیں ،جوبٹ کوائن کے انقالب کو یسکیل د ب یے ہیں۔ یہت سے مصامین کا جسین امیزاج ہی ساتوسی
کو باصالجیت بیابا ہے۔
ہر بیجیدہ نطام کی طرح ،بٹ کوائن کو کارکردگی ،الگت ،سیکوربی ،اور یہت سی دوسری خصوصیات کے لچاظ سے تچارت کربا یڑبی ہے۔
جس طرح دایرے سے مرنع نکا لیے کا کوبی کامل جل یہیں ہے ،اسی طرح بٹ کوائن جن مسابل کو جل کرنے کی کوشش کربا ہے اس کا
م
کوبی پھی جل ہمیسہ با کمل ہوگا۔
"مجھے نفین یہیں ہے کہ جکومت کے ہاپھ سے چیز خھین لئیے سے یہلے ہمارے باس
دوبارہ کی ھی اخھا ئیسہ ہوگا ،نعتی ہم اسے جکومت کے ہاپھ سے یریسدد طر نقے سے یہیں

لے سکیے ،ہم ضرف کجھ جاالکیاں کر سکیے ہیں۔ گول جکر کے را سیے میں ایسی چیز

متعارف کروابی جانے جسے وہ روک یہیں سکیے۔"

(فربڈرک ہابیک)

بٹ کوائن دبیا میں اخھی رقم کو دوبارہ م تعارف کرانے کا یہیرئن راستہ ہے۔ بہ ہر توڈ کے بیجھے ابک جودمجیار فرد کو رکھ کر ایسا کربا
ہے ،بالکل اسی طرح جیسے ڈاوتحی نے  Vitruvian Manکو اس کے مرکز میں رکھ کر دایرے سے مرنع جاصل کرنے کے بیجیدہ مسیلے
کو جل کرنے کی کوشش کی۔ توڈز مؤیر طر نقے سے مرکزبت کے نصور کو ہیابی ہیں۔

ابک ایسا نطام بیا کر جو چیران کن طور یر کمزور ہے اور جسے بید کربا ابتہابی مشکل ہے۔ بٹ کوائن زبدہ رہیا ہے ،اور اس کے دل کی

دھڑکن سابد ہم سب کو جیم کر دے گی۔

مجھے امید ہے کہ آپ نے ان اکیس اسیاق سے لطف ابدوز ہونے ہوں گے۔ ہو سکیا ہے کہ سب سے اہم سبق بہ ہو کہ بٹ
م
کوائن کو ابک سے زبادہ زاوتوں سے مجموعی طور یر جاتجیا جا ہیے ،اگر کوبی ابک کمل نصویر کے فربب کوبی چیز جاصل کربا جاہے۔ جس طرح ابک

بیجیدہ نطام سے ابک خصے کو ہیابا تورے نطام کو بیاہ کر د ب یا ہے،بالکل و یسے ہی بٹ کوائن کے خصوں کو الگ پھلگ کرکے جاتجیا اس کی

سمجھ کو داغدار کر دے گا ۔ اگر ضرف ابک شخص اس کے القاظ سے "بالک جین" کو جیم کربا ہے اور اسے "جین آف بالکس" سے بدل د ب یا
ہے تو میں جوسی جوسی مر سکوں گا ( مرنے دم بک جوش ہو سکوں گا)

