ده بارۀ پروژه
 ، Behind the Wireیگو تاریخ شفاهی ،پروژۀ مستند از قصہ های مردها ،زن ها واطفال کہ آنها تجارب ره
از بازداشت گاه های قیمومت آسترالیا در طول  ۲۳سال درن مُوباشہ .ای جستجو ُم ونہ تا یگو جنبه یا نظر تازۀ
را ده اذهان عامه جهت دانستوں بازداشت گاه از طریق شریک کدن واقعیت آن عده مردمی کہ در آنجا زندگی
کدن داشتہ باشن.
از طریق مُصاحبہ های کا ِم ل قنجغۀ بازداشت شُ ده گان فعلی و قبلی ،و گرفتہ شُ ده از داستان سرا های تاریخ ها /
قصه ها ،تجارب جستجوی حمایت ومحافظت ده آسترالیا و تفصیل واقعیت های بازداشت گاه قیم ( سرپرست)
استہ  .کار کدن با قصہ گو ی ها ،ای مصاحبہ ها سِ پس ده شک ِل داستان های کوتاه ادبی با شخص اولی قصہ
تصحیح و تدقیق مُوشہ .
از طریق ای داستان ها ،مُو توقُع مُونیم کہ چهرۀ مکمل پناه جویی و زندگی ده بازداشت گا ِه سرپرست /قیم
ب
آشکار شُ ون ہ  -نشوں دادن واقعیت کہ از یکسو ،واقعیت ده عقب نوبت کسای دیگہ (سهمیۀ مهاجرت) و از جان ِ
بخش بلند کدن آواز،
ُردن بشریت .مُو همچنان جای ره
ِ
دیگہ قربانیان مجهول ،آشکار ساختوں جهنده گی ،رنج ب ِ
چهره ها و جنبه های پناه جویان ،که ندرتا ً ده بحث ومناقشہ های عامه ده بارۀ مسائل پناهندگان از آن ها
نمایندگی ُم وشنہ تثبیت مُونیم.
داستان یا قصه های جمع شُ ده از طریق  Behind the Wireده آن الین (انترنت) و چاپ نشر و توسط
وسایل دیگۀ بیان دوباره نشرمُوشنه .داستان ها یا قصه ها ره مُطالعہ ُک نین و مالومات بیشتر ره از طریق ای
ویب سایت  .www.behindthewire.org.auده دست بیارین.

بلدی اِشتراک کنندگان
اگه شُ مو ،یا کسی دیگه ره که شُ مو شناخت درین ،ت جربۀ از بازداشت گاه قیم /سرپرست درن و خواهان
سهمگیری ده  Behind the Wireباشن ،لطفا ً با ما ده  contact@behindthewire.org.auده تماس
شُ ونین.
ج نس ها،
مُوقنجغۀ داستان سرا یا قصه گوی های کہ تجارب وسیع درن عالقه َد ریم کار ُک نیم :سِ ن های متفاوتِ ،
ح ل هردو)  ،و مدت های ره کہ ده بازداشتگاه
ح ل یا خارج سا ِ
از اصل کشورها  ،محالت بازداشتگاه ها( داخل سا ِ
ثل ده سال های  ۱۹۹۰تا بازداشتگ اه های فعلی).
تیر کدن( ِم ِ
پروسِ س یا جریان کارمُو توجوه ده احترام گزاری هر فرد داستان سرا و قصه های آنها استه .مُو ازاجرای
مُصاحبہ که باید مطابق چارچوکات معیار های قوی و شفاف یا صریح انجام شُ ونہ اطمینان حاصِ ل مُونیم  ،و
قصہ گوی شرکت کننده ده خواهِش ورضایت خودونشی داستان خودره بگویہ .هرگونہ نگرانی های
حقوقی/قانونی و مُحافِظتی که شاید قنجغۀ یگو داستان سرای کہ قصہ های خودونشی ره مُوگہ بستگی دشتہ باشه
قبل از ای که مُصاحبہ صورت گیره بحث و ارزیبای مُوشنه.
ِستخراج یا
ت ای کہ با کسی فقط یکبار مالقات شُ ونہ و صِ رف " ا
مُصاحب ه ها جریان یا کاردوامدار استہ  -نِسب ِ
ِ
حاصل کدن " داستان آنها ،مُو کوشِ ش مُونیم تا چندین مُصاحبہ های تعقیبی ره تا جائیکہ ممکن باشہ برگزار
ُک نیم .منحیث مصاحِبه کنندگان تأکید مُو ده ای استہ کہ سوال های روشن وباز را انجام بِ دیم تا جواب های روشن
وباز داده شُ ونہ  ،وبا ایجاد فضای محفوظ جائیک ہ قصه گوی حمایت و اطمینان ره ده شریک کدن قصه های
خودونشی احساس ُک نہ .مُو مقصد دریم کہ روابط اعتماد ره قنجغۀ داستان سراها و دوستان قصه گوها ،وکال ،و
شبکۀ حمایت ره ده جریان ای پروژه ایجاد ُک نیم.
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بخش ُم حافظت هویت شوں اختیار ُک نن ،و حرف آخری
داستان سراها آزاد اند تا نام مُستعارو دیگہ معیارها ره
ِ
ره دشته باشن کہ چه وخت داستان آنها نشرشُ ونہ  .ای اندازه یا معیار ها عبارت اند از:
 اِستِعمال نام مُستعار حتی وختیکہ قصه گوی قنجغۀ مُو توره مُوگہ ؛
 اختیار کدن ای کہ مالومات ده بارۀ داستان سرا ده خاطر دالیل بلدی ای که چرا از وطن فرار کده
آشکار نشونہ  ،یا مالوات دیگہ مُوتانہ تأثیری ده ادعای پناهندگی دشتہ باشه ؛
دور کدن یا تغییر تفصیالت هویت ده داستان قصه گو؛

ُ
 حاال توره گ فتن قنجغۂ ما  ،مگر قصہ ره ده آرشیف یا اوراق نِگاه داره تا وختیکہ داستان سرا حق
اقامت دایمی یا تابعیت /شهروندی حاصِ ل ُک نه؛
 تائید اخری ده شا ِم ل ساختون هرگونه تفصیالت ده قصۀ نشر شده.

ده بارۀ ُمو
 Behind the Wireتوسط André Dao, Sienna Merope, Michael Green, Angelica
 Nevilleو  ، Dana Affleckقنجغۀ سازمان حمایت از  Right Nowو  Voice of Witnessهمآهنگ
مُوشنہ .با مُو ده  contact@behindthewire.org.auده تماس شُ ونین.
 Behind the Wireحمایت ره از  Amnesty International Australiaاز طریق وجوه ابداعی
(نوآوری) حقوق بشر آنها ده دست آورده.
 André Daoنویسندۀ افسانوی /خیالی وغیرخیالی /افسانوی و مدیرعمومی مسؤول  Right Nowمُوباشہ .
 Sienna Meropeوکیل حقوق بشر ،وکیل و نوسینده استہ .او فعال ً قنجغۀ  Bertha Foundationهمکار
ده  Haiti Institute for Justice and Democracyمُوباشه و دفترش بین  Bostonو Port-au-
 Princeاسته.
 ، Michael Greenیک ژورنالِست آزاد وغیروابسته ده  Melbourneمُوباشہ.
 Angelica Nevilleیگو همکار Vasudhara Foundationو نوسیندۀ آزاد وغیر وابسته استہ .بنابه
تحصیالت بعد از فراغت او متخصِ ص سیاست جبری مهاجرت ده دانشگاۀ  Oxfordمُوباشه.
 Dana Affleckرئیس و بنیادگذار  Road to Refugeاستہ .او تحصیل حقوق مُون ہ و سازمانده جوانان از
 Asylum Seeker Resource Centreمُوباشه.
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