கரன்சி நநோட்டுக்களின் சுதந்திரம்
வரலோறு மீண்டும் ஏற் படோது, இருப்பின் நிச்சயமோக ரீங்கோரமிடும் .

மனித நிகழ் வுகளின் நபோக்கில் அது கட்டுப் போட்டுக் கட்டுப் போட்டுக்குத் ததரியும் மற் றும் மற் றும்
உலகளோவிய தபோதுவோன ஆதோரத்திலிருந்து அதிகோரத்தத தக்கதவத்துக் தகோள் ளும்
பிரித்தல் நததவ இந்த சக்திகள் உயிர்வோழும் ஒரு விஷயம் .
அச்சிடும் பத்திரிதககள் இருந்த வதர, நோகரிகத்தின் முழுதமயும் உள் ளது சவர்க்கோர
நிறுவனங் களின் தசல் வோக்கின் கீழ் அதமதியோன முதறயில் விழுந்தது தசலவழிக்கப் பட்ட
பணத்தின் மதிப் தபக் கட்டுப் படுத்தவும் நோணயத்தின் தகயோளுதல் மற் றும் கட்டுப் போடு மூலம் .
'புருவத்தின் வியர்தவ' எந்தத் ததளிவிலும் குறிப்பிடப் படோமல் நிறுத்தப் பட்டது மதிப் பு, மோறோக
தவளியில்
கோணப்படோத,
கட்டுப் போடற் ற
சக்திகளின்
மூலம்
அவர்களின்
பிரதிநிதி
நோணயங் கதள பரிமோறிக் தகோள் ளும் தவகுஜனங் களின் கட்டுப் போடு.
மனிதன், இயந்திரம் மற் றும் இயற் தகயின் மூலம் தசலவின தசலவு என்பது ஒநர ஒரு மூல
ஆதோரமோகும் . இந்த ஆதோரங் கள் மற் றும் அவற் றின் முடிவு அச்சிடப்பட்ட நோணயங் களின்
நவண்டுதமன்நற பணவீக்கத்தின் மூலம் குதறக்கப் பட்டுள் ளன.
உலக மக்களோல் புரிந்துதகோள் ளப் பட்ட பணம் மற் றும் நோணயம் கூட்டு முயற் சியின்
தவளிப் போட்டு தவளிப்போடு அல் ல, மோறோக அவர்களது தசல் வோக்கின் மீது தவத்திருக்கும்
கணக்கில் லோத தனிநபர்கள் மற் றும் அதமப் புகளின் தன்னிச்தசயோன கணக்கீடு. மனிதகுலம்
கட்டுப் போட்டின் கீழ் ஆதிக்கம் தசலுத்தியது ஃபியட், ஆனோல் இந்த நமலோதிக்கம் ஒரு
சோத்தியமோன தப் பிக்கும் முயற் சிதய மனிதகுலத்தின் அழுத்தத்தத அதிகரித்துள் ளது.
ஒரு நபனோ, லஞ் சம் , மற் றும் கூட்டணி ஆகியவற் றின் மூலம் தசயற் தகயோக உருவோக்கப் படும்
சக்திதய சக்திகள் தபற் றுக்தகோள் வதோல் , அந்த சக்திதயக் தகோண்டிருப்பவர்களுக்கு இது ஒரு
சிறிய
விஷயம் .
இந்த
அதிகோரத்தத
அணுகக்கூடியவர்கள்
இயல் போகநவ
நீ தித்துதற
போதுகோப் பிற் கோன ஒரு குமிழிதய வளர்த்து, தசல் வத்தின் நவறுபோட்தட விதரவுபடுத்துகின்றனர்.
அதன்
விதளவோக, நவதல மதிப் பு முழுதமயோக உள் ளது அரசியல்
ஸ்தோபனத்தின்
தன்னிச்தசயோன கணக்கீடுகளோல் சீரழிந்தது. அதனத்து சமுதோயத்தினருக்கும் உள் ள மதிப் பின்
முழுதமத்தன்தமயும் தமோழியியல் ரீதியோகவும் அதடயோள அர்த்தமோக விளங் கியது நமோதல்
மீண்டும் ததலதூக்கியது.
Bitcoin மற் றும் அதன் வழித்நதோன்றல் cryptoassets - இந்த சோத்தியமோன தப்பிக்கும் ஆற் றல் தசலவு
மூலம் நிரூபிக்கக்கூடிய மற் றும் மறுக்க முடியோத கணித வடிவில் வந்துவிட்டது.
Cryptoassets தபருக்கம் முன், மோநிலத்தின் விருப் பம் abdicating நோணய வழங் கல் மீதோன
கட்டுப் போட்தட நமோசடி அச்சுறுத்தல் கோரணமோக ஒரு சோத்தியமோன சோத்தியம் இல் தல மற் றும்
நோணயங் களின் நநர்தமதய போதுகோக்கும் தசலவுகள் . அரசு, மற் றும் ஒநர மோநிலம் , அச்சுறுத்தல்
மூலம் அச்சிடப் பட்ட நோணயத்தின் ஒருதமப் போட்தட போதுகோக்க முடியும் மற் றும் பதட
நவதலவோய் ப் பு. இந்த ஒருதமப் போட்டின் பரோமரிப் பு ஒரு சிறந்த கோரணம் ஒரு மோநிலத்தின்
ஸ்திரத்தன்தமக்குத் நததவயோன, ஏதனனில் அது மதிப் பு பரிமோற் றத்தத நம் பக்கூடியதோக
இருக்க முடிந்தது. எனினும் , அந்த உத்தமத்தத பரோமரிப் பது என்பது, அடிப் பதடயோகக்
தகயோளப் படுகிறது.
Cryptocurrencies பயன்போடு என பரவியது மற் றும் தத்ததடுப் பு விகிதங் கள் முழுவதும் வளர்ந்துள் ளன
கடந்த தசோப் தத்தில் உலகம் , 'மதிப் பின் ' முன்னுதோரணம் மனதில் மோறிவிட்டது இந்த புதிய
ததோழில் நுட்பத்தின்
திறன்கதள
உண்தமயிநலநய
புரிந்துதகோள் பவர்கள்
'மதிப் பு பரிமோற் ற'. தகவல் பரிமோற் றத்தத மனிதர்கள் எவ் வோறு போர்த்தோர்கள் என்பததன
இன்டர்தநட் மோற் றினோலும் , cryptoassets மதிப் பு பரிமோற் றத்துடன் அநத நபோல் தசய் கின்றன.
மோநில கட்டுப் போட்டு நோணயத்திலிருந்து சுதந்திரத்தத நோங் கள்
கட்டுப் போட்டு நோணயங் கள் அறிவிக்கப் பட்டு, ஃபியட் மூலம் நீ க்கப் பட்டன.

அறிவிக்கவில் தல

-

கூர்ந்து கவனிப் பதற் கோன நமது கோரணங் கள் ஏரோளமோனதவ. பல மரணங் கள் மற் றும்
குற் றங் கள்
மனிதநநயத்தின்
நபோக்தக
வழிநடத்துவதற் கோக
பல
தநம் புநகோல் கதள
கட்டுப் படுத்திய நோணயங் கதள கட்டுப் போடில் லோத முந்ததய நிறுவனங் களுக்கு முந்ததய
நூற் றோண்டு கண்டறிந்துள் ளது.
நமது
நோணயங் கதள
உருவோக்கும்
நிறுவனங் கள் ,
உலகளோவிய
பணத்தின்
தமோத்த
கட்டுப் போட்தட ஏற் றுக்தகோள் ள சதித்திட்டனர், அநத நநரத்தில் ஊடகங் களும் கல் வியும்
அடக்குவதன் மூலம் அவர்கள் சதிக்கு ஆளோகியுள் ளனர் என்பததயும் மதறக்கின்றனர்.
தவளிப் பதடயோன தணிக்தககதள வழங் க நவண்டும் என்று தபோது வங் கிகளுக்கு கடன்கதள
வழங் குவதில் உள் ள போசோங் குத்தனம் தகோண்ட அதமப் பு ரீதியோன அபோயத்தத அவர்கள்
உருவோக்குகின்றனர், அநத நநரத்தில் அத்ததகய தணிக்தககதளத் தங் கதளத் தவிர்ப்போர்கள் .
அவர்களது நடத்தத அவர்கள் சந்ததயில் திறந்த சந்ததகளின் தசதில் கதளத் தட்டிக் தகோண்டது,
புதிதோக அச்சிடப் பட்ட நோணயங் கதள அவர்கள் நம் புநவோருக்கு வழங் குவதற் கு ஆதரவோக, Free
Markets Trust க்கு எதிரோனது.
சட்டமியற் றுநவோர் மற் றும் கட்டுப் போட்டு அதிகோரிகளின் நதர்ந்ததடுக்கப் பட்ட ஆதரவின் மூலம்
அவர்கள்
தங் கதளத்
தத்ததடுத்திருக்கிறோர்கள் ,
அவர்களது
நடவடிக்தககதள
குதறத்துக்தகோள் வதன் மூலம் அவர்களது தசயல் கள் குதறந்த ஆபத்து மற் றும் அதிகபட்ச
ஆதோயங் கதள தவளிப் படுத்தியுள் ளன நோணயங் கள் .
அவர்கள் நதர்ந்ததடுக்கப் பட்ட பிரதிநிதிகளில் தபோது நம் பிக்தகதய சீரழித்து விட்டனர் கூட்டோக
உருவோக்கும் எந் ததவோரு தபோறுப் புணர்வுடனும் தவிர்த்தல்
அதமப் பு ரீதியோன அபோயங் கள் .
அவர்கள் நிதி தநருக்கடிகளுக்கு கோரணம் மற் றும் தீர்வோக மோறியுள் ளனர். இது அவர்களின்
நடத்ததகளின் விதளவோக இந்த சுதமதயக் தகோண்டிருக்கும் மற் ற மனிதர்களுக்கோன
உதவிக்கோன வழிவதக இல் தல.
நோணய சுயோதீனத்தின் பிரகடனமோனது, ததோடர்ச்சியோன தகயோளுதல் மற் றும் அழிவுக்கோன
நநரடி பதிலிறுப்போகும் , அது மதிப் புமிக்க நவண்டுதமன்நற சீரழிவிலிருந்து உருவோகிறது
மனிதகுலம் முழுவதும் .
மதிப் புமிக்க ஒருங் கிதணப் தப மீட்தடடுக்கவும் , மதிப் தப அழிக்க முயல் கின்றவர்களின்
அதிகோரத்தத
நநரடியோக
சவோல்
தசய் யவும்
நமது
உயிர்கதளக்
கட்டதமக்கும்
தநட்தவோர்க்குகதளயும் அதமப் புகதளயும் நோம் அர்ப்பணிப்நபோம் .

