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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله لي، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئکنه له رالي

  م١٩/٠٦/٢٠١٠                                  افغان جرمن آنالينا
  

  نگاهی به مصاحبات
  

قبل از . مصاحبۀ را بدست نشر سپرديم که بوسيلۀ مترجم چيره دست ما آقای غوث جانباز تر تيب و تنظيم شده بود
  .يل جلب نماييمتبصره الزم به تذکر ميدانيم که غرض وضاحت موضوع، توجه خواننده محترم را به مطلبی ذ

  
بر اساس قواعد مصاحبات، هرمصاحبه بايد غرض 
روشنگری اجرا شود و به زوايايی بيپردازد که جوابگوی 
نيازمندی جامعه در مطالب مطروحه، بوسيلۀ شخص جوابده 

اين کار واضح است که روش خاص رامی طلبد تا . باشد
 .مصاحبه بتواند مؤفقانه و مثمر باشد

  
    ريکه ازنامش پيداست بوسيلۀ دونفر مصاحبات  همانطو

  .صورت می پذيرد) سوال کننده و جواب دهنده (  
در مصاحبات بيشتر از نقش جوابگو نقش پرسنده قابل 

زيرا شخص جوابگو واضح است که در . اهميت است
ً  مجرب باشد، پس به چه وسيله  مطالب مطروحه بايد نسبتا

گو بيرون آورد؟ ميتوان نکات بکر و دلخواه را از جواب
  . ازينجاست که هنر مصاحبه گر را ميتوان تشخيص کرد

  .واضح است که با سؤاالت دقيق ومعياری اين کار انجام می پذيرد
بلکه تقصير . هر گاه سؤاالت سؤالگر نتواند صاحب سخن را برسر حرف آورد، درينصورت گناه صاحب سخن نيست

پس در قدم اول بايد سؤال کننده از . انسته آنرا دقيق ومعياری طرح کنددر ارايۀ و طرح سؤاالت بوده که مصاحب نتو
سؤال کنندۀ کم معلومات نمی تواند . سطح باالی ذوق، سليقه و بخصوص دانش و معلومات کافی برخوردار باشد

 يک ما نمی توانيم يک مصاحبه کنندۀ هنری را در بخش مصاحبه سياسی بگماريم و يا. مصاحبۀ خوب را اجرا کند
مصاحب سپورتی را غرض مصاحبه نزد فزيکدان بفرستيم، بجز کسانيکه درين رشته ها کار آزموده بوده  و توانائی 

  .در غير آن جزء  مصاحباتی خواهد بود که ازضعف زياد نتواند در رديف مصاحبات قرار گيرد. داشته باشند
مصاحبه فعلی که با تمام اختصار . نشر کرده ايماين اولين مصاحبه است که از محترم غوث جانباز منحيث پرسنده 

به طور مبسوط  بپردازد، يکی از مؤفقيت های بارز مصاحباتی ) اقتصادی هنری وسياسی(توانسته است در سه بخش 
طرح سؤاالت چنان استادانه طبيعی وغير تصنعی است که از يک مصاحبه عالی با اين معيار  . را نصيب شده است

  . انتظار ميرود
ادای طرح سؤاالت، بسيار صميمانه است که به غرض ارايۀ جواب، فضای خوب را عرضه ميدارد، تا مخاطب  

  .  بتواند آزادانه نظر بدهد و اين برجستگی در مصاحبه به بسيار خوبی ظاهر شده و نمايان است
 محترم غوث جانباز در تمام بخش های اين مصاحبه، زمينه را چنان فراهم ميکند که مخاطب  با آرامش کامل ميتواند 

  .  به موضوعات، صميمانه بپردازد
بايد عرض شود که ايشان از متانت بسيار عالی برخودار بوده بر ) محترم عبدالغفور ليوال(در بخش جوابده 

 حاکميت خاص دارد که به روشنگری نکات، ماهرانه می پردازد، بخصوص در موضوعات طرح شده در سؤاالت
موضوع وحدت و وحدت سازی در بين افغانها، حرفهای قابل مالحظه را ارايۀ می کنند که حايز اهميت بسيار 

پـُر از مهر ميباشد، زيبائی ديگری در بيان آقای عبدالغفور ليوال اينست که از زبان نيشدار پرهيز کرده  و از زبان 
آقای ليوال بادقت تام به اين نکته، صحبت با محتوايی . استفاده ميکند که يکی از نيازمندی های  امروزه جامعه ماست

  . را به نمايش گذاشته اند
خالصه محترم غوث جانباز در اولين کارها مصاحبوی اش توانسته است در رديف مصاحبه گران مؤفق افغانستان 

ادت، احد عزيززاده، خانم لينا روزبه، نذيره کريمی، آقای ع شايسته س،فارانی، ايمل خان فيضیمثل خانم فرزانه 
  .قرار بگيرد...  نصير فياض و 

  .ناگفته نماند که فلم برداری اين مصاحبه با تنظيم صوت آن نيز هنرمندانه و بسيار قابل تحسين است
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ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-aqalat@afghanm  ئله موږ سره اړيکه 
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يده و کاردان را در پيشبرد اهداف وطندوستانه اش در کنار افغان جرمن آنالين افتخار دارد که اشخاص محترم  ورز
دارد و بخصوص در بخش مصاحبات مثل خانم فرزانه فارانی آقای ايمل خان فيضی و آقای غوث جانباز، که به سويۀ  

  .مصاحبات پروفيشنل با ما همکاری دارند
  .  تيم کاری پورتال مؤفقيت  بيشتر شانرا در همه امور آرزومند است

  
  پايان

      
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


