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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئاړیکه ټینگه کړله موږ سره  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

 ۱۲/۰۳/۲۰۱۵         افغان جرمن آنالین 
 مبصر: مسعود فارانی 

 ایتبصرۀ بر مصاحبه 
 (۲۰۱۰شیما غفوری بانوی شجاع سال )  عنوانی

 

پخش   1393حوت  17فرهنگ  بتاریخ  را شنیدم که تحت عنوان جامعه و  امریکا بخش رادیوی "آشنا" مصاحبه ای از صدای
ده ناز انظار پنهان ما یت کارش بیشترددر محدو جزکه خدمات ارزندۀ یکی از خانم های گرامی افغان را که  یناپیام  با شدمی 
 تعمیم بخشد.   میخواست به شنوندگان رادیوی "آشنا" معرفی کند و خدمات ایشانرا بیشتر ،بود

 "آشنا"بخش دری تلویزیون  که عضو فعال صدای امریکا در بخش رادیو "آشنا" و عظیمی حبیب لیلما مصاحبه به همت خانم
 ترتیب شده بود. صدای امریکا موظف هستند، تنظیم و

 کنیم. ۀ شد که خدمت شما خوانندگان گرامی پیشکشتبصر سبباین مصاحبه دلچسپ 
 

 
 

 و بلخی رابعۀ لیسه درمکتب  ۀدوربعد از ختم  غفوری شیما
 بورس یک اخذ با زراعتی اقتصاد رشتۀ در عالی تحصیالت
 .دیرسان سر به بلغاریا در تحصیلی

 
 در استاد حیث به مدید مدت برای عالی تحصیالت ختم از پس

 نوشتن  به آن با همزمان و نمود وظیفه ایفای زراعت پوهنځی
 را علمی رتبۀ آخرین و پرداخت ساحوی تحقیقات و علمی آثار
 .ساخت خود آن از «پوهندوی» عنوان به

 ایجاد با همزمان میالدی ۲۰۰٦ سال در عظیمی حبیب لیلما
 امریکا صدای با «رادیوآشنا» کنار در آشنا تلویزیون

 ملی تلویزیون با م ۱٩٨۳ الی م ۱٩٨۰ سال در و پیوست
 م ۱٩٩٧ سال از  و پشتو و دری گویندۀ حیث به افغانستان

 گویندۀ و متصدی حیث به  سال دوازده از بیشتر مدت برای
. است کرده وظیفه ایفای ورجنیا ایالت در آسمایی تلویزیون

 اقتصاد ۀرشت در را لیسانس ۀدرج عظیمی حبیب لیلما
 برنامه تولید و تخنیک ۀرشت و کابل پوهنتون از زراعتی

 سترادفورد یونیورستی از را جمعی ارتباط و تلویزیون های
 آورده بدست متحده ایاالت ورجنیای ایالت در گیبز کالج و

 .است
 

 
 قرار دارد. صمیمیت  صفا وو در سطح بلند شخص جوابگو و هم ه کننده هم هنر مصاحبدرین مصاحبه 

به  را وادار غفوریخانم شیما ش توانست ا ،  با مهارت کاری خاصآزموده کار خبیر و شخصیتحبیب عظیمی  لیلماخانم 
مصاحبه را ، خسته کنمصاحبه دلچسپ شود نه که برای شنوندگان  تا نه تنها در کلیات بلکه با تمام جزئیاتی این سازد

 به پیش میرفت. خوبینظم  مصاحبه باارزش بیشتر بخشید. 
 نمایانوضاحت ه ه بضروری عناصر مصاحبات مدرن امروزه میباشد درین مصاحب فوق که جزء حتمی و ۀنکات یاد شد 

    که برای خانم عظیمی تبریک عرض میداریم. بود.
 به اختصار می پردازم. چند نکتهبه تبصرۀ   غفورینم خادر بخش صحبت های 

 
 فنی و هنری پیش میرفت. بطور تکرار( در تمام بخش ها و و روشن ) دور از ابهام جوابها بسیار جامع   :1
 
 .بود افغانستان عزیز ،اطفال و در کـُل به زنان، نسبتصداقت ایشان  صمیمت و نشانۀغفوری  طرز صحبت خانم  :2
 
 . به شنیدن میساخت وادارخاطری جالب بود که شنونده را ه ب جوابات، استوار بر خصوصیت گفتار،بیان  :3
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئمن یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

دیدگاه فن، مثل یک شاگرد بازیگوش ، برای تمام هنر ها  از کننده ، مخاطب یا شنونده یا تماشاژورنالیزمبر اساس تجربیات 
 هنرمند است که متکی بر گوینده، سخنور، و فرض میشود که هیچ نیازی به دقت ندارد. اما برعکس این وظیفۀ مجری و

 بسیار عظیمی حبیب لیلما هم خانم وشیما غفوری ، توجه شنونده را بخود جلب کند، که درین زمینه هم خانم توانایی اش
 جذب شنوندگان بر آمده بودند. ۀاز عهد موفقانه و کارآگاهانه

 
تبار بیشتر اع و میشد اهمیت سخن را بیشتر میساخت دیدهشیما غفوری تمام صحبت خانم  که در یصداقت تواضع  و  :4

 تضمین میکرد. ،ایشان را در جامعه
 
بمیان می آیند بیشتر تخریشگر میباشند زیرا تمام مصاحبات قدرت جذب مخاطب ستی هایکه در هنگام مصاحبات گاهی کا :5
اما  ،کاستی ها میبرایدپی  پیدا کردن نواقص و  بین با ذره ه خصلتا  در کـُل ندارند.  ازینرو شنوند مربوط به موضوع ءبنارا 

اشت، شنونده را حقایق با امکانات محدود دگویای  از آنجایکه منشاء بسیار عالی وخانم غفوری  های صحبتمصاحبه درین 
را تعدادی کثیری از شنوندگان  عملیدر چنین . یدآبازیگوشی پرهیز کرده در پی تحسین موصوف بر به جای وادار میکرد تا
  خدمتی برای جامعه  گردند.مصدر چنین شان خود زمانی تا تشویق میکند 

اندک بود که مخاطب هرگز به آن  توجه در برابر حقایق ملموس چنان ناچیز وبه یقین گفته میتوانم که کاستی های غیر قابل 
تیم افغان مان داده بودند. زسا هده و روشنگرانتوجه کرده نمی توانست. خالصه در مجموع مصاحبه را بسیار عالی، سازن

 آرزومند است. در همه امور زندگی  کامگاری بیشتر شانرا موفقیت  وجرمن آنالین، 
 

 ۲۰۱۰شیما غفوری بانوی شجاع سال 
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