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 هنرونه او تخلیقونه 
 

 ي ږله درده خي   یيروګز  ېچ  یدا دستور د
ــ څ نيـګ  ۍرــــاعــان او شـــمـــو د رح هـ

 
هنر   ي،ړدرد وک  هړکله ز  ېنظر دي چ  ېتیوریسنان په د  ېینځ شعر په استناد د هنر او ادب    ېرحمان بابا د همد  د
کله    ور،ځکله د ان  ،ېپه قالب ک   ېکله د مجسم  ،ېپه قالب ک  ېکله د کیس  ،ېخو دا هنر کله د شعر په قالب ک  ي،ږیځپن

 .ويخپل حضور اعالن وڼاو کله په نورو ب اڅد تیاتر، کله د ن
 

  ېهنرمند خپل درد ته په ک  ې اساسي خبره دا ده چ  ،ی د  یدلځېپن  ېک  ه ګ انڅاثر د هنر په کومه    ېنه ده چ  ینهړا  دا
  ی اځ  ېک  ځاو د خلکو په من  یشي، هغه هنر د  ورونکيځد هنرمند د درد ان  ونهځیوه پن  ېوي، کله چ  ړیانعکاس ور ک

 .پیدا کوي
 

کله کله د نورو دردونه او انعکاسات    ي،ړد خپل درد په اساس هنر ترسیم ک  ې د  ړیهر س  ېهم نه ده چ  ې داس  خو
 .يږیږهنر زی ېله هنره ی ېچ منويېږاغ  ېانسان داس

 

هنر د هنر    ېشو، دلته ده چ  ید هنر تخلیق بلل  ېد درد تخلیق وبولو نو دویمه هنري فنپاره ی  ونهځپن  ړی لوم  ږمو  که
د    ېهنرونه د  یدليږزی  ېخو الزمه نه ده چ   ي،ږلیځاو    رخيڅهنر په محور    ېاو نور هنرونه د همد  يځرګمور  

 .وي ۍاصلي هنر له کورن
 

 .ويږزی ېکیس ورونهځاو کله کله ان ويږزی ورونهځان ېکله کله کیس ې شو چ یدلیل ویل ېهمد په
 

په مینه   ېاو بیا د يړمینه وک  ړۍلپاره لوم دوېد هنرمند ک ې هر انسان د ېدا ضروري نه ده چ ېهنري چاپیلاير ک په
په   ېمالداره شي بیا د  لځیو    ېپه ژوند ک  ېواخلي، یا د  ېتر  ېاو بیا د  يړج اوالد ورک  یخدا  ېناکام شي، یا د  ېک
 هړز  ېی  وڅتسبیهات ووایي تر  ېتر هغ  ېپه حلقو ک  انود صوفی  ېشي، یا د  ړجو  ېتر  ېد  رګ او سوال  يځوغور  مکهځ

او له    ېمستانه سندر  ېله خول  ېی  ې چ  وڅورک وي تر  ېتر هغ  ېپه میخانو ک  ېاو یا د  يږورسی  ېته د اشراق شغل
خبره دا ده   ینهړ. ايږشهرت ته ورسی  یوالړن  ېچ  يړ یوه تابلو تخلیق ک  ېداس  ېمستانه موسیقي په وتو شي، یاد وتوګ
 .يړتولید ک بین ګواخلي او  ېشیره تر رڅېپه  ۍد میچ بینوګد  ي، ړهنر درک ک ېاثر په روح ک يد هنر ېچ
 

  ې ی دلوېله اور ېچ يړترسیم ک ېی ېاو داس  ي،ړک ېاندړو ېک ورځیوه کیسه په ان ولډاحسن  رډېهنرمندان په  ېینځ
له    ورځد ان  ېکیسه ولیکي چ  ېداس  ورځهنرمندان د یوه ان  ېینځ وي، خو بیا    زناکېخوندور او اغ  ېلځ  ونهګ لیدل سل

( کتاب رایاد ورځان  يګړ د صفیه حلیم د ) نی   ېپس  خبره  ېوي. ماته په د  زناکهېکیسه خوندوره او اغ  ېلځلیدلو، سل  
  ېچ   ېخو کله م  کاري،ښعادي    ېچ   ید  یشو  لښک  ورځان  ګړینی  ېمیرمن  ېد یو  ۍتښ کتاب په پ  ورځان  يګړشو؛ د نی

هغه    ېشوم، چ  زمنېاغ  ېتر  ېکیسه ولوسته داس  ې( لیکل شوورځان  يګړصفیه حلیم په قلم د ) نی  ېد اغل  ېپه کتاب ک
 .يځعمر له یاده ونه و ولټ ېبه م ورځان ګړینی
 

  ونو ړهغه د عامو انسانانو په ز  ې کوي چ  ېاندړشکل و  ېپه داس  ېهنرمند عادي واقع  ې شو چ  یاساس ویل  ېهمد  په
  ې ده، مهمه دا ده چ  ېشو   ې اندړو  ېموضوع په کوم قالب ک  ې دا مهمه نه ده چ  ي،ځر ګ  ورځان  ېتلپات  ېاو ذهنونو ک

 ورسوي. ېته ی ونوړاو د خلکو ز  يړواقعه هنري ک
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