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 وون بووەکانە شۆڕش ئاوڕێک لە
  

 ١٩٥٦هەنگاریا 

 

خۆپیشاندەر لە شاری بۆدابست، پایتەختی هەزار  ٢٠، نزیکەی ١٩٥٦ی ئۆکتۆبەری ساڵی  ٢٣پاش نیوەڕۆی 

بەسەر هەموو پێکەوە، کەس و هەزار  ٢٠٠ەگاتە ی ئێوارە، ئەو ژمارەیە د ٦ێر مژ تکۆدەبنەوە. هەتا کا ،هەنگاریا

ژمارەی خۆپیشاندەران زیاترو زیاتر دەبێت، بەجۆرێک کە تا دێت ڕووباری دانوبدا دەپەڕنەوە بەرەو بینای پەرلەمان. 

دەکەونە  هەر بە پەلە،دەوڵەت هەستی هەڕەشەیەکی ئێجگار گەورە دەکات. بۆیە هێزە سەرکوتکارەکانی دەسەاڵت، 

لە بینا بەرزەکانی لە خۆپیشاندەران تەقە کردن بە ژو ک ڕێگازی فرمێسهەوڵی باڵوەکردن بە خۆپیشاندەران بە 

 خۆپیشاندانەکە دەگۆڕدرێت بە ەک وون دەکات ومانایهەموو خۆپیشاندانی ئاشتیانە . وە هەر یەکسەر، ارەوەش

هێرشێکی پڕ زەبروزەنگ دژی هێزە چەکدارەکانی حکومەت. وە هەر بەخێرایی، جەماوەر دەستدەگرن بەسەر 

 . ی دەکەن بەسەر خۆپیشاندەرانداچەکداو دابەش ی ەکاننەخز مە

 

 ٢٤بە ڕۆژی دواییدا، . اتکدەسوپای سۆڤێتی بە پەلەی هەر ئەو شەوە، حکومەتی هەنگاری، داوای هاتنە ناوەوەی 

ی بینالەوە بەدوا، ئیتر . وە داگیر دەکەن بۆدابستشەقامەکانی  بە تانکەکانیان، ، سوپای سۆڤێتیی ئۆکتۆبەر

ی شاریش، لە سوپای سۆڤێتیەوە، پاسەوانی ەکانانکەکانی سۆڤیەت پارێزگاری دەکرێت و شەقام و پردبە ت پەرلەمان

 دەکرێن.

دەکەونە سەنگەر لێدان لە شەقامەکانداو بەڵکو خەڵکی، بە پەلە ، ناترسێنێت شۆڕشگێرانبەاڵم ئەو هێزە، 

بە شۆڕشگێران،  ێتوە، گفتی درۆ دەدر ۆ وە لەگەڵ ئەوەی بەردەوام لە ڕادی دەکەونە هێرش بۆ سەر سوپای سۆڤێتی.

 .شۆڕشگێراندەستی ژێر دەکەوێتە خۆی، بینای ڕادیۆیش ، زۆر ناخایەنێتبەاڵم 

پێکەوە ڕیزەکانی جەماوەرەوەو نێو ئۆکتۆبەردا، دوای تەقەکردن لە جەماوەر، چەند یەکەیەکی سوپا دەچنە  ٢٥لە 

پەرلەمان. هەر بە خێرایی سەرکردە سیاسیەکان هەڵدێن ەنە سەر بینای بهێرش دەلەگەڵ جەماوەری ڕاپەڕیو، 

بەرەو سۆڤیەت. وە ئیتر لە شەقامەکانی بۆدابستدا، میلیشیایەکی شۆڕشگێر پێکدێت و بە مۆلۆتۆف، بەردەبنە 

لە کارگەکان ئەنجوومە کارگەریە شۆڕشگێریەکان تانکەکانی سۆڤیەت و هێزە تایبەتەکانی دەوڵەت. وە هەر ڕاستەخۆ 

پەیوەندی دەکات بە سەرکردەکانی بە پەلە  مەترسیەدا، خرۆشۆفلە بەرامبەر ئەم ندا دادەمەزرێنرێت. و کانەکا

 بە زوبانی دەسەاڵت، بۆ .ئەوروپای خۆرهەاڵتدالە بۆ ڕێگرتن لە باڵوبوونەوەی ئەو شۆڕشە ئەوروپای خۆرهەاڵتەوە 

هەنگاری وسۆڤێتی، گەورەترین سزای ئەو هەردوو حکومەتی اڵت، دەسەی پۆلیس ی ، سیستمڕێکخستنەوەی سیستم

زیاتر لە ئاوارەبوونی ەوە تا بە ، ئیتر هەر لە ڕاوودوونان و لەسێدارەدانی هەزاران کەسەدەنتنەوە شۆڕشگێریە دو بزو 



2 
 

ۆڕشە کوتکاریە، ئەو شسەر ئەو سەرباری بەاڵم وبەر، بەتایبەت نەمسا. بۆ وواڵتانی دەور دەگات کەس  ١٥٠٠٠٠

دەکەونە ئەوروپای خۆرئاوادا ئەمریکاو ، لە درۆزنەکانی جیهان میدیاوە ئیتر . ێتنەخایدە ١٩٥٧هەتا مانگی مایس ی 

، میدیا لە ئەوروپای خۆرهەاڵتیشدانیشانەی تێرۆریزمیی سۆشیالیزمە.  ەدژی سۆشیالیزم و دەڵێن ئەو پرۆپاگەندە 

وەک ناودەبەن، ئەمە  یکاو ئەوروپائەمر کۆمەڵە کەسێکی سەر بە درۆزنەکان، ئەو ملیۆنان چەوساوە نارازیە، بە 

 ئەو ملیۆنان کەسە خۆیانەوە نەبێت.واقیعی چ پەیوەندیەکی بەژیانی و ڕاپەڕینە، ئەگوایە ئەوەی 

ژمارەیەک لە وواڵتانی لە نیوەی دووهەمی سەدەی ڕابووردووەوە،  ،ڕاپەڕینی هەنگاریا، یەکێکە لەو زنجیرە ڕاپەڕینانەی

(، )چیکسلۆفاکیا ١٩٥٦(، هەنگاریا )١٩٥٣ڕۆژهەاڵت ) ایوەک ڕاپەڕینی ئەڵمانیئەوروپای ڕۆژهەاڵتی گرتەوە، 

لەبەردەم پرۆلیتاریای هەموو  ،بە تەواوی ئەمەی دواییان ( کە ١٩٨٩هەتا  ١٩٨٠، ١٩٧٦، ١٩٧٠(، پۆلۆنیا )١٩٦٨)

ڵوەشاندنەوەی یەکەم هەنگاوی دانا بۆ هەو هەڵماڵی  (سەرمایەداری دەوڵەت)ڕووخساری جیهاندا، پەردەی لەسەر 

 .دەدای جیهانی بازاڕی یەکگرتووی ئەو ئۆردوگایەی بەناوی سۆشیالیزمەوە، برەویان بە سیستمی سەرمایەداری

ی هەنگاریا، یەکێکە لە ڕاپەڕینە پرۆلێتاریە هەرە مەزنەکانی سەدەی بیستەم، ئیتر با هەردوو هێزی  ١٩٥٦ڕاپەڕینی 

 سۆڤێتی، چەندان ناوی جۆراوجۆری بۆ دابنێن.سەرمایەداریی ڕکابەر، لە ئەمریکی و لە 

 ئەنوەر نەجمەدین

 


