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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  فرھاد  وياړ
٠٨.٠٢.١٠  

  

  كيالپايون، د آزادۍ فرياد
  
  

ا په ډيرۍ  كال كې په چيلي كې جوړه شوه، په دې كلونو كې د التينې امريك١٩۶۵د كيالپايون د موسيقۍ ډله په 

ھيوادونو كې د آزادۍ غوښتې او د استبداد او ستمګرۍ په وړاندې مبارزه په چټكۍ سره پراختيا موندله او د 

زورواكو، مستبدو، السپوڅو او ارتجاعي حكومتونو په وړاندې د مقاومت كلتور اوفرھنګ په بى ساري ډول د خلكو 

  .په منځ كې دود موند

  

تنو محصلينو جوړه كړه، چې د ډلې له جوړيدو څخه دوه كاله وروسته، مبارز او د كيالپايون ډله، لومړى درې 

انقالبي سندرغاړى، ويكتور خارا، ھم د دې ډلې سره يوځاى شو او په واقعيت كې د دې ډلې رھبري په السه كې 

 .واخيسته
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سيمه ايزه او ځايي سازونو او نغمو څخه د د ډلې غړو د ھماغه لومړيو څخه په پام كې درلوده چې د سور پوټكو د 

دې ډلې چې په چيلې كې خورا زيات شھرت وموند، ژر يې د .  سياسي او ټولنيزو شعرونو د ويلو لپاره كار واخلي

، "متحد ولس به ھيڅكله ماته ونخوري"د . سالوادور آلنده په پليتوب پيل وكړ او د ھغه د بريا لپاره يې ترانې وويلې

  . دې كلونو محصول دى چې په چيليانو يې زياته اغيزه وشيندلهترانه د ھم

  

 او د اروپا د د آلنده د بريا وروسته، د كيالپايون ډله د ولسمشر لخوا د چيلي د فرھنګي سفير په توګه وګمارل شوه

 كال د سپتمبر په يوولسمه، دا ډله په فرانسه كې وه چې جنرال پينوشه كودتا وكړه او ١٩٧٣د . سفر لړۍ يې پيل كړه

څو ورځې وروسته كودتاچيانو، د چيلې فرياد او آواز، ھيله او مينه، ويكتور خارا، د چيلې لوبغالي . آلنده يې ووژو

  .ږوو، وواژهكې په داسې حال كې چې ګيتار يې غ

  

د ډلې غړي چې په پام كې وه څو ورځې وروسته ھيواد ته راستانه شي، په ناچارۍ سره فرانسې كې پاتې شول او د 

  . كاله يې په ھمدغه ھيواد كې تير كړل١۵جالوطنۍ 

  

 د خو.  كال كې نوې البوم خپور كړ چې د ھركلي سره مخامخ شو٢٠٠٧كيالپايون د څو كلونو چوپتيا وروسته، په 

دې ډلې نننۍ شھرت ھغو كلونو ته ګرځي چې موسيقي نيغ په نيغه له سياست سره تړل شوى وه او د ھنرمند  ټولنيزه 

ژمنتيا، يو ټاكونكې ارزښت شميرل كيده، څه چې نن په افغانستان كې له بده مرغه ارزښت نه شميرل كيږي او 

 ناكله دوستم، مزاري او د احمد شاه مسعود په سندغاړي د سرو شونډو په ميكدو كې ھومره خومار شوي چې كله

  .شان قاتالنو ته ھم خپل ګوګل خرڅوي

  

نن ھم كه چيرې د كيالپايون موسيقي او ترانې اوريدل كيږي، د شپيتمې او اويايمې لسيزې د ترانو په ياد او د دغو 

  . كلونو د آزادۍ غوښتنې مبارزو په ياد اوريدل كيږي

 


