کچان و خەتەنە کردن
ڕێنمایەک لە سەرئەم فیلمە بۆ کەسانی پەێوەندی دار بەم بابەتەوە

ئەم فیلمە ،فیلمێکە لە سەر خەتەنە کردنی مێینە.
چەندین فیلم لە سەر ئەم بابەتە لە نەرویج ودەرەوەی نەرویج بەرهەم
هێندراون .ناوازەیی ئەم فیلمە بە تای بەتی لەوەدایە کە بۆ ئەو ژن و کچە
گەنجانەی کە تەمەنیان لە نێوان  ٥١-٥١ساڵ دایە و خەلەکی ئەو شۆێنانەن
کە لەوێدا شێواندنی کۆئەندامی زاوزێی مێینە باوە و ئێستا لە نەرویج ئەژین،
بەرهەم هێندراوە .ئەم فیلمە بە شێوەیەکی باش گرنگی ئەدات بە بابەتێکی
هەستیار .لەم فیلمدا ڕ ێز گیراوە لە کولتووری ئەو واڵتانەی کە ئەو کچانە لێ
وەی هاتوون ،بەاڵم هەست بە بەرپرسیارێتی دەکەین لە مەر بەرەو پێش
بردن و ناساندنی ئەو یاسا و مافانەی کە هەن لەم واڵتەی ئەمان هاتوون بۆی.
ئەم فیلمە بۆ خەلکی ئەو شۆێنانەیە کە شێواندنی کۆئەندامی زاوزێی مێینە لە
ناوچەکانیاندا باوە .ئەو فیلمە بنچینەی شێواندنی کۆئەندامی زاوزێی مێینە بە
جۆرێک رون دەکاتەوە کە تەنانەت ئەو کەسانەش کە زانیاریان نیە لەو
بارەیەوە ،بتوانن سوودی لێوەرگرن ،بۆ نموونە بە کەڵک ورگرتن لە فیلمی
ئەنیمەیشن.
ئەم فیلمە بە کڵک وەرگرتن لە بیرو هزری خەڵکانی پسپۆر دروست کراوە.
بەو پێیش فیلمەکە بە شێوەیەک بەرهەم هێندراوە کە پێویستی بە زانینی
خۆێندنەوە و نووسینی زمانی نەرویجی نیە .ئەم فیلمە بە دەنگ تۆمار کراوە
بە زمانەکانی نەرویجی ،ئینگلیزی ،سۆمالیایی ،تیگرینیایی و کوردی.
ئەم فیلمە لە الێەن ناوەندی  RVTS Sørبە هاوکاری لەگەڵ ڕێکخراوی ''
چاودێری و پاراستنی مندااڵن'' بەرهەم هێنراوە.
ئەم فیلمە پشتگیری دارایی کراوە لە الیەن ئەنجومەنی بەرێوەبەری نەرویجی
بۆ منااڵن ،نەوجوانان و خێزان (.)Bufdir

ئەو گرووپانەی کە ئامانجی ئەم فیلمەن
ئامانجی ئەم فیلمە دوو گروپی تاێبەتە:
ژنان و کچانی ناوچە زیان پێگەیشتووەکان .ژمارەیەک ژنی گەنج کە
ئەزموونی تاکە کەسیان لە سەر خەتەنە کردنی ژنان هەیە بەشداریان
پێکراوە لە سەر ناوەرۆک و شێوەی فیلمەکە .هەرچەندە ئەم فیلمە تاێبەت بە
ژنانی گەنج درووست کراوە ،بەاڵم هەم ژنان و هەم پیاوان لە هەر
تەمەنێک دەتوانن سوودی لێی وەرگڕن .لەگەل ئەوەشدا دەبێت جەخت لە
دیالۆگ و گفتوگۆی ئازاد و کراوە بکرێت لە ناو ژناندا.
راوێژکار و کەسانی شارەزا کە چاوپێکەوتن دەکەن لەگەڵ کچان و ژنانی
گەنج لە بن کەکانی تەندرووستی ،لە قوتابخانەی ناوەندی و دوا ناوەندی،
کەمپی پەنابەران ،خۆێندنگای گەورەسااڵن ،سەنتەرەکانی پێناساندن یان لە
سەنتەری راوێژکاری کۆمەاڵیەتی ،دەتوانن ئەم فیلمە وەک کەرەستەیەک
بەکاربێنن بۆ زانیاری پێدان و دیالۆگ وگفتوگۆ کردن لە گەڵیان.

ئامانجی فیلمەکە
ئاما نجی ئەم فیلمە ئەوەیە کە ئەو نەری تە نابێت بگوازرێتەوە بۆ نەوەکانی
داهاتوو .لە هەمانکاتدا ئەم فیلمە دەریدەخات کە هەموو کەس شایانی ژیانێکی
شایستەیە ،هەروەها لە رووی نیازی جووتبوونەوە ،تەنانەت ئەگەر
کۆئەندامی زاوزێیشی شێواندرابێت.

شێوازی بەکارهێنانی فیلمەکە
ئەم فیلمە دەتوانرێت بە کاربهێنرێت لە کۆبوونەوەی کەسانی پسپۆر و
راوێژکار لەو شوێنەی کە بۆ یەکەم جار فیلمەکەی لێی نیشان دەدرێت و
پاشان لە الیەن شارەزایان و پسپۆران گفتوگۆی لەسەر دەکرێت .هەروەها
دەتوانرێت ئەم فیلمە بۆ زانیاری بەخشین بە کاربهێنرێت لە الیەن پرۆگرامی
پێناساندن ،لە کەمپی پەنابەران ،لە قوتابخانەکان ،بنکەکانی تەندروستی و
هتد.

دارشتنی فیلمەکە
ناوەرۆکی فیلمەکە بۆ دوو بەشی سەرەکی دابەش دەکرێت:
 )١زانیاری درووست دەربارەی شێواندنی کۆئەندامی زاوزێی مێینە و
گرفتەکانی تەندروستی
زانیاری ئەوها پێویستە چونکە زانست کاردەکاتە سەر هەلوێستەکان.
پێشگیری لە شێواندنی کۆئەندامی زاوزێی مێینە پێویستی بەوەیە کە فاکت و
هەلوێستی نوێ جێی داب و نەریتی کۆن بگرێتەوە .هیوادارین کە زانست
یارمەتی دەر بێت بۆ کچان و ژنانی گەنج کە بتوانن لە بەرامبەر فشارەکانی
کۆمەڵگە بوەستنەوە و هەست بە ئاساێش و ئارامی بکەن.
 )٢رەنگدانەوە لە سەر خۆ ناسین ،شوناسی رەگەزی ،هیوا بەخشین و
دەرفەتی نوێ دۆزینەوە کاتێک تاکێک کۆئەندامی زاوزێی شێوەندرابێت .ئەو
ژنانەی لە نەرویجن و گیرۆدەن بەم کێشەیەوە ،تێگەیشتوون لە وەێ کە
لەشیان زیانی پێگەیشتوە .ئەمە دەتوانێت کاریگەری هەبێت لە سەر هەست
بە شەرمەزاری کردن لە پێوەندی لەگەل بابەتی سێکس و شوناسیدا .ئەم فیلمە
بە تاێبەتی تیشک دەخاتە سەر ئەو با بەتانەی کە دەتوانن یارمەتی دەر بن بۆ
دەرباز کردنی کچان و ژنانی زیان پێگەیشتوو لە کێشەی هەست بە شەرم و
نائومێدی کردن .هەروەها ئەمە هۆکاری هەلبژاردنی دەستەواژەی ''
شێواندنی کۆئەندامی زاوزێی مێینە '' یە لە جیاتی ''خەتەنە کردن'' لە
فیلمەکەدا.
فیلمەکە دابەش کراوەتە سەر ئەو بەشانەی خوارەوە:
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پێشەکی – بەسەرهاتی من.
کۆئەندامی زاوزێ مێینە چۆنە؟
خەتەنە کردنی مێینە چیە؟
لە چ واڵتانێک خەتەنە کردنی مێینە ئەنجام دەدرێت؟
ئایا خەتەنە کردن نایاسایە؟
بۆچی خەتەنە کردنی مێینە زیانی تەندروستی هەیە؟
هەندێک خورافە سەبارەت بە خەتەنە کردنی مێینە.
مرۆڤ چۆن دەتوانێ دوای خەتەنە بوون پێوندێکی سیکسی
تەندروستی هەبێت؟

دەتوانیت بەتاێبەتی ئەو بەشە هەلبژێریت کە ئارەزووی بینینی دەکەیت ،یان
ئەگەر ئارەزووی دوبارە بوونەوەی دەکەیت دەتوانیت نیشانە دانەرەکەی
خوارەوەی فیلمەکە پاش و پێش کەیت.

