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ۆزترين گرێ   ت، گرژترين و ئا ک منداڵ دايک يان باوکی ل نامۆ دەب کس(کات ت)کۆمپل کد ئهم دياردەيه به  .  ی له ژياندا بۆ پ

نهخۆشييهک (سيندرۆم   نيشانهکانی  دانی  سهرهه اليهن  )  ل له  جار  يهکهمين  بۆ  که  باوک،  و  دايک  له  منداڵ  نامۆبوونی  ی 
گاردنهر   لن  ئ ڕيچارد  بهناوی  ئهمهريکييهوە  دەروونناسی  کی  دراوە)  1(دکتۆر پ ئهم .  ئاماژەی  نوسراوەکانی  و  بيروڕا 

مند نامۆبوونی  ژينهوەی  تو و  منداڵ  لهگهڵ  کارکردن  مهيدانی  نايه  ه زۆری  کی  گيروگرفت باوکدەروونناسه  و  دايک  له  .  اڵ 
رن   گهی مۆد دياردەيهکی نوێ و مۆرکی کۆمه باوەڕەدايه، که ئهشکهنجهدان و بهدکرداری و القهکردنی منداڵ  لهو  گاردنهر 

ژوودا ئهنجام دراون زەوەنانه له سهرجهم م کو ئهم کردارە ق نی  .  نييه، به کی زۆری به   1980گاردنهر له سا بهدواوە بايهخ
منداڵ کرد  القهکردنی  لهسهر  زۆری  ژينهوەی  تو و  لهوە .  دا  زۆر  گهورەکانهوە  لهاليهن  منداڵ  القهکردنی  که  يوابوو،  پ ئهو 

ههر  و  کۆنه  نهريتيکی  و  داب  ن  مندا چهوساندنهوەی  و  بهدکاری  تهنيا  نهک  بنهڕەتدا  له  ت،  وەدەکر ل باسی  که  وترە  بهرب
له ههموو کولتوورەکاند کو القهکردنيش  به نييهبهردەواميشه،  کردەيهکی الوەکی  پاراستنی .  ا  بۆ  گاردنهر  تۆدەکانی  م و  گه  ڕ

ک گيروگرفتی تيۆری و پراکتيک لهم مهيدانهدا بۆوە  .منداڵ لهم بهدکارييه بهرەنگاری گهل
 

بووە  قوربانيی گهورەکان  ژوو  ژايی م در به  منداڵ  ڕاستيدا  و .  له  تييهوە  تهنگژەی هاوسهر نه  دەخز باوکان  و  دايکان  ک   کات
هکانيان دەبن به قوربانيی ئهو بڕيارەی  کهوەيی بدەن، ئهوجا بهرەو ڕووی جيابوونهوە دەبن، ئيدی مندا ژە به ژيانی پ ناتوانن در

شهيهشدا زۆر جار نامۆبوونهکه  .  ئهوان هکانيان نامۆ دەبن، لهم ک ک له دايک و باوک يان ههردووکيان له مندا لهم بارەدا يهک
تهوە تهوەاليهنی باوک دەگر ن ی کهمتهمهن بهزۆری الی دايک دەم ئهمه به سهرەتای نامۆبوونی منداڵ له باوانی .  ، چونکه مندا

ت دەکر دۆخه  .  ناوزەد  زانييه    / ئهم  خ کهوته  وەيهکی  )  Familien-Konstellation(هه ش به  و  دەکات  پهرتهوازە  منداڵ 
ی   ت بڕيار بدات الی ستوونی دەيکات به دوو بهشهوە، ئاخر منداڵ له ڕووی    /شاقو ت به دوو بهشهوە و ناتوان دەروونی دەب

تهوە)  دايک يان باوک(کام بهشهيان   ن کی ناوازانه بۆ .  بم ت به قوربانی دوو کهس، که نهيانتوانيوە چارەسهر رەدا دەب منداڵ ل
سهرگهرد خۆيان  جيابوونهوەی  ئهنجامی  له  ئهويان  کو  به بدۆزنهوە،  تيان  هاوسهر کردووەگيروگرفتهکانی  منداڵ .  ان  ک  کات

خۆی  ئهو  که  ت،  ن نام ال  ئهوەی  ههستی  و  ت  دەب نامۆ  ل  باوکی  يان  دايکی  تهوە،  دەبين زانيهدا  خ نابهرانبهرييه  لهم  خۆی 
لهوان دانهبڕاوە  کی  و .  بهش دايک  له  تهنيا  منداڵ  نامۆبوونی  که  دەرئهنجامه،  بهو  دەگهين  بڕوانين،  گهيه  ت لهم  وردتر  گهر 

نهوە بۆ شهڕ و ناکۆکی باوکانی ل  کهوەيشدا ئهم دياردەی نامۆبوونه ههيه، هۆکانيشی دەگهڕ زانی پ کجيابۆوە نييه، ئاخر له خ
منداڵ بهرانبهر  بهدکرداری  و  باوک  و  دايک  ژينهوەی  .  بهردەوامی  تو و  ت  دەربچ نوسينه  ئهم  سنوری  له  بابهته  ئهم  ڕەنگه 

رەدا دەتوانين ئهوەندە   ت، ل کياندا  تايبهتی گهرەک ب جيابوونهوە يان (ئاماژەی بۆ بدەين، که له پرۆسهی نامۆبووندا و له ههر بار
کهوەييهکی پڕ ئاستهنگ و ئاژەوە وەی فيزيکی )  پ منداڵ گرنگترين کهسی پهيوەنديدار به خۆيهوە لهدەستدەدات، جا ئهوە به ش

ت) physisch / psychisch(يان دەروونی   . ب
 

و باری دەروونيی  يش دەخهنه ن کجيابۆوەن، که مندا شه دەروونيهکانی دايکان يان باوکانی ل ڕوويهکی ترسناکی ئهم دياردەيه ک
وەيان دە تسهختهوە و پ ن کی ئهوتۆ دەبات، که به نهخۆشييه دەروونيهکانی  .  نا جار باری دەروونی منداڵ بهرەو ئاستهنگ ههند

ت د کۆتاييان  غهمۆکی  و  به  .  تراوما  هکانيان  مندا الی  که  باوکان  و  دايکان  که  ئهوەيه،  سهخته  بارە  ئهم  هۆکانی  له  ک  يهک
گهتيڤ باسی يهکتر دەکهن، ئهو ڕەفتارەيان   وەيهکی ن کسیش ت/کۆمپل ن ی دەروونی الی منداڵ بهئهنجامد ئهمهش نهک له  .  گر

دەدات ل کی زۆری  کو زيان نيه، به دا  ک منداڵ .  سوودی مندا ت، کات لهوەدا بهرجهسته دەب ئاوسانی گرفتهکان الی منداڵ  هه
ت و پهيوەندی به کيان دەرببڕ وان دايک و باوکدا وەفاداری و مهيل بۆ يهک ت له ن نی بکات  ناچار ب کيان نهر به (رانبهر يهک

تهوە  ک له دايک يان باوکی، ئهم بارەش بهزۆريی بهسهر باوکاندا دەشک ته يهک گهتيڤ بڕوان وەيهکی ن ک له ).  ش ئهمهش جۆر
ئاستهنگه  و  شه  ک هۆکاری  به  بووە  باوک  که  يوايه  پ منداڵ  چونکه  دروستدەکات،  باوانی  بهرانبهر  منداڵ  الی  تاوانبارکردن 

وان دايک و باوکی  ( سهرييهکانی  هاو و خانهوادەکهيان  /ن هکانيان بۆ مهبهستی تايبهتی و  ).  ن لهم ڕەوشهدا دايک و باوک مندا
ت دادەنر منداڵ  نامۆبوون الی  بهپڕۆگرامکردنی  له  ک  جۆر به  ئهمهش  نن،  بهکاردەه خۆيان  خۆيان .  کهسی  باوک  و  دايک 

گهتيڤی ئهوتۆ به منداڵ دەگهيهنن نهيهکی ن کيان بداتو کهوەژيان بۆ يهک ئهم پنته سهرەتای .  ، که ئهويش بڕياری ئاڕاستهدانی پ
نيشانهی   و  باوانی  له  ه  مندا دەدەن )  Symptom(نهمۆبوونی  سهرهه بهڕوونی  منداڵ  الی  دەروونيهکانيش  نهخۆشيه  .  ی 

بهسهختی   پهيوەنديدارەکان  ههموو اليهنه  بۆ  دەروونيهکان  نهخۆشيه  نيشانهکانی  چکهی  پڕۆسهيهکی  .  دياردەکهونڕ به  ئهمهش 
ن به تايبهتی الی منا ت،  واش و پڕئازاردا دەگوزەر له ههمووی سهمهرەتر ئهوەيه، که دايکان و باوکان ههست .  گهلهک ه

زانييه خ ئاستهنگه  ئهم  هۆکاری  به  بوون  خۆيان  ئهمان  که  ناکهن،  ئهم .  بهوە  قوربانيی  به  خۆيان  باوکان  و  دايکان  جار  ههند
وەيهکی ئاشکرا و نهويست نهفرين بارو  . ڕەفز دەکهن /جۆخه دەزانن و يهکتری به ش

 

دەروونی   چارەسازانی  و  دکتۆر  و  پسپۆڕان  له  ک  له )Therapeut(گهل پهيوەنديدارن،  و  بهشدار  پڕۆسهيهدا  لهم  که   ،
دەرووني)  دەستنيشانکردنی(دياريکردنی   نهخۆشييه  ۆزيی  ئا و  سهختی  بهرەنگاری  يان  نهخۆشيهکاندا  باوکان  و  دايکان  هکانی 

دوچاری  که  نازانن،  باوکانيش  و  دايکان  تهنانهت  ناديارن،  و  دژوار  نهخۆشيانه زۆر  ئهم  سهرەتادا  له  ئاخر  دەبنهوە،  ن  مندا
ن . خۆشی دەروونی بوون ت چارەسهری دەروونی بکر کو دايک و باوکانيش دەب  . )3(لهم بارەدا نهک ههر منداڵ، به

 

دانيشانهکانی  کسی نامۆبوون له مندا  کۆمپل



له باوەشی ئهواندا پهروەردە و گهورە  يخۆشه به خۆشهويستی دايک و باوک و  ت، که منداڵ پ ت ئهوە بوتر له سهرەتادا دەب
ت ئارەزوومهندانهی خۆی بهالی .  بکر ت ب ک دايک و باوک بهب پرس و ڕای منداڵ له يهکتر جيادەبنهوە، ئهويش دەب ل کات
کي کيان بداتيهک ت بهناچاری بڕيار بۆ اليهن تهوە، واته دەب و به چ )  physisch(منداڵ چ له ڕووی جهستهيی  ).  اندا بچهم

بگات)  psychisch(دەروونييهوە   ت هۆکارەکانی  له  خۆی  ئهوەی  بهب  بهشهوە  دوو  به  ت  لهو .  دەکر ت  ناتوان منداڵ  ئاخر 
بدات،   ناوازە  وەيهکی  ش به  بڕيارەکانی  تتهمهنهدا  دەب سهرگهردان  و  قهدەرئاساوە  کی  وەند ن ته  دەکهو تهمهنی .  بۆيه  تا 

ت، ل منداڵ  ن وەيان دەنا کی نهپچڕاوی ژيانی ڕۆژانهی ئهو و پ ت به بهش تی ئهم بارە دەروونييه دەب ههرزەکاری و گهنج
هکهدا، جا   نيشانهکانی. هاوکات نزيکترين و گرنگترين کهسه پهيوەنديدارەکانی ژيانی ل نامۆ بوون سوکهوتی مندا ئهمهش له هه

دەردەکهون گهدا،  کۆمه له  يان  ت  ب رگهدا  ف کهسانی .  له  به  پهيوەنديی  ت  ناخواز و  ت  دەب ز  دوورەپهر ه  مندا ئهم  زۆرجار 
ت ههب تی  .  دەووروبهريهوە  ئهگرەسيڤ له  ک  جۆر و  زی  شهڕانگ به  دەروونييه  بارە  ئهم  منداڵ  ک  مهتبهری(ههند ) هه

 . دەردەبڕن
 

شهی  حی خانهوادەيی و عهشايهری، له ک ک کولتوور بهتايبهتی يان هاوکات چارەسهری نهريتی، بۆ نموونه سو ک ههند کات
ک  ن بگرن، ئهوا زۆر زان و مندا يان ئهگهری جيابوونهوەی دايک و باوکدا بهگهڕدەخهن تا ڕێ له گۆڕانکاريی نالهبار بۆ خ

تان تانی جيهان، بهتايبهتی و ی خۆرئاوا، جيابوونهوەی فهرمی هاوسهرايهتی به پڕۆسهی ياسايی، واته له دادگاکانی باری له و
زانيدا و به هاوتهکی پسپۆڕانی تايبهتی خيزان بهئهنجام دەگهيهنن ئهم پسپۆڕانه ڕاپۆرت و شيکاری تايبهتی لهسهر .  کهسی و خ

نی نامۆبوو به د زانی و اليهنه دەروونييهکانی مندا ايک و باوکانيان ئاڕاستهی دادگاو دادوەران دەکهن و لهسهر  بارودۆخی خ
دادگايی لهسهريان دەدەن رندا پرس بهمنداڵ و و بيروڕای ئهويش .  بنهمای ئهم ڕاپۆرتانه بڕيار و دوائهنجامی  له دادگای مۆد

ت، لهڕابردوودا ئهمه پراکسيس نهکراوە دەسه.  وەردەگير زانی هه ت، دوابڕياری خۆی دادوەر لهپاش ئهوەی بهرودۆخی خ ن نگ
تی و سهرپهرشتی منداڵ بۆ دايک و  وەی فهرمی لهسهر دابهشکردنی بهرپرسيار بهتاکی يان بهکۆ لهگهڵ دادوەرانی تردا بهش

بوارە   ئهم  پسپۆڕانی  دەکات  ئاشکرا  زان(باوکان  خ کاروباری  بۆ  لهم )  تايبهتيی  يش  مندا بيروڕای  که  ئهوەی،  لهسهر  سورن 
ت، ئاخر زۆر  )  ۆسه دادوەرييهکانی جيابوونهوەی دايکان و باوکانداله پر(پڕۆسهيهدا   کی زۆريشی بۆ دابن ت و سهنگ وەربگير

ت ش دەکر کياندا ڕووک ت و بهاليهنی يهک گهتيڤ چهواشه دەکر وەيهکی ن ک له دايکان و باوانيانهوە به ش . منداڵ له اليهن يهک
دادگهکاندا دايک و باوکان   لهتهنانهت له زۆرينهی  لهم بارەدا  .  دادگه يان دادوەر دەشارنهوە  دەکهونه درۆکردن و ڕاستييهکان 

ئهم  ۆزی  ئا سهرئهنجامی  له  ئاخر  سهختتر،  کی  ژاو گ ته  دەکهو نيش  مندا بۆ  سهرپهرشتی  و  دادوەران  و  دادگه  بڕياردانی 
رنه الی پسپۆڕانی دەروونی بۆ ئهم ).  Therapie(چارەسهری دەروونی    بڕياردانهدا دادگهکان دايکان و باوکانی جيابۆوە دەن

ڕاپی   ت پسيخۆت پسپۆڕانی .  دەروونی  /، واتا چارەسهی ژيانی ناخهکی  )Psychotherapie(اليهنی چارەسهرکردنه ناودەنر
ن، به  )  دايکان و باوکان(ئهم بوارە لهسهر ئهوە کۆکن، که ههردوو اليهن   هکانيشيانهوە، ئاخر  چارەسهری دەروونی بکر مندا

و  دەروونی  چارەسهری  به  ويستيان  پ و  دەژين  سهختدا  دەروونی  کی  بار ر  لهژ پڕۆسهيه  ئهم  بهشدارەکانی  اليهنه  ههموو 
يهتی ههيه ت، ل کاريگهری .  کۆمه ت به زووترين کات له اليهن پسپۆڕانی ئهم بوارەوە چارەسهر بکر ی نامۆبووش دەب مندا

ت  زۆری له تهواوی ژ سوکهوتيهوە دەبينر کی زۆر دوای جيابوونهوە به کاراکتهر و هه ن ماوەی دەروونی سا ت و ج يانيدا دەب
نی کراوە ( ت ڕاستهوخۆ له دوای جيابوونهوەی  ).  له سهرەتادا باس له نهخۆشيهکانی تراوما و شيزۆفر نی کهمتهمهن دەب مندا

به ئهوان  ئاخر  ن،  بکر دەروونی  ڕاپی  ت ئهم   باوانيانهوە  سهختی  ئازاری  به  ژيانياندا  تهواوی  له  چارەسهرە  ئهم  نهبوونی 
نن تهوە و .  دياردەيهوە دەنا بب ئهم تراومايه کهم  که به گهورەبوونی منداڵ و پڕۆسهی ژيانی  بيربکهنهوە،  وا  ک  ڕەنگه ههند

که خهيا و  زانه  نهئاو بيرکردنهوەيه  ئهم  ل  ت،  ن نهم نامۆبوونه  .  تهنانهت  ئهم  سهختييه ڕەنگه  وە  ش بهو  دا  مندا ک  ههند له 
بهئهنجام  بارەکاندا  له ههموو  ت  ژ و چارەسهر دەب م ڕاو کی تر، به له مندا ورتر بن  بارە دەروونيهکانيشی ه ڕوونهدات و 

ت کجيابۆو.  بگهيهنر ل ی  مندا ئايا  که  ئهوەيه،  دەروونناسی  پسپۆڕانی  و  ياسايی  کهسانی  وان  ن شهکانی  ک پنتی  له  ک  و يهک ە 
بژی بهيهکسانی  ههردووال  له الی  تهنانهت  يان  بکات  يهکسانی  به  باوانی سهردانی ههردووال  له  تاکو  .  نامۆبوو  پرسيارە  ئهم 

يه   .ئهمڕۆ پنتی ناکۆکی و دەمهقا
 

کی خۆويست يان   ک دايک و باوک گۆڕان ت، که له پڕۆسهی جيابوونهوە و تهنگژە هاوسهرييهکاندا ههند ت ئهوەش بوتر دەب
و و درنج خ ک له د ژين، دەبن به جۆر ت، که له کۆتايدا، به زمانی ميتۆلۆژی بب ۆنهويستی ئهوتۆ بهسهر باری دەروونيياندا د
)Monster(نن يش، دەنو نهر بهرانبهر يهکتر، تهنانهت بهرانبهر مندا ک جار کاردانهوەی دڕندانه و تۆق . ی ئهوتۆ، که ههند

ت دايک و باوک بهزۆری   له کۆتايی ناکۆکييهکانياندا جيابوونهوە قبووڵ بکهن، تهنانهت لهو اليهنهشدا کۆک بن که  گهرچ دەش
ت ڕووبدات که باوکی جيابۆوە ژنی خۆی لهناوببات  ت، سهرەڕای ئهوە دەش هکانی ببين ی کاتی خۆی مندا بۆ نموونه باوک بهپ

هکانييهوە مندا ته  بچ دەستی  جار  ک  ههند که  .  تهنانهت  ڕوودەدات  خۆيان يان  ی  مندا دەروونييهدا  سهخته  بارە  لهو  دايکان 
ت شهکه به لهناوبردنی خۆشيان کۆتايی د ک جار ک تانی ئهوروپا و ئهمريکا و زۆرينهی .  دەکوژن و ههند ئهم دياردانه له و

تانی جيهاندا ڕوودەدەن رد زۆرن و له بازنهی ئهم نوو.  و .  سينه دەردەچنديارە هۆکارەکانی جيابوونهوەی هاوسهری ژن و م
رن، ئينديڤيدواليزم   ۆزی ژيانی مۆد يهتييهکان، ئا کسه کۆمه رانس )  تاکگهرايهتی(ئهوەی بهڕوونی ديارە، کۆمپل و نهبوونی تۆل

هاوسهرايهتيدا( له  بهتايبهتی  تر،  کهسانی  بهرانبهر  بهخشندەيی  و  پۆشتن  دوو )  چاول جيابوونهوەی  هۆکارەکانی  له  کن  ههند
سهر له  که  خواستووەمرۆڤ،  بهختهوەريان  کی  زان خ کهوەنانی  پ و  کهوەژيان  پ بڕياری  تياندا  هاوسهر ڕاستيدا .  ەتای  له 

ههرە  دياردە  له  ک  يهک که  ت،  ن بهرههمد خۆيدا  ههناوی  له  يهتی  کۆمه گرفتی  و  ئاستهنگ  ک  گهل رن  مۆد گهی  کۆمه
زانيهکانه   خ پهيوەندييه  داپچڕانی  ئاستهنگه  ئهم  سنوری  تی(ديارەکانی  هاوسهر پهيوەندييه )  جيابونهوەی  الوازبوونی  و 

گانهن کۆمه ئهم  تری  گرفتی  ک  گهل و  يهتيهکان  به  .  کۆمه و  يهتيهکان  کۆمه پهيوەندييه  کسی  کۆمپل دەتوانين  مه  ئ



ناوزەدبکهين تی  هاوسهر جيابونهوەی  هۆکارەکانی  به  رانس  تۆل نهبوونی  و  مرۆڤهکان  و.  ئينديڤيدواليستبوونی   خۆپهرستی 
يهتييهکان سنوردار دەکهن و دابڕان و گهلهک ئاستهنگ و گرفتی  )  Narzissmus(خۆپهسهندی و نارسيسزم   پهيوەنديه کۆمه

دەخهنهوە گه  کۆمه بهرامبار  يهتی  يۆپه  .  کۆمه ئينگريد  ئامۆژگاريهکی  چهند  باشه  م  پ کۆتايدا  بی  )  2(له  کت به ( له  نی  مندا
ڕم)کارەکتهر وەرگ مانيهوە  ئه له  وەربگرمدا  سيتان  وەک  و  کوردی  زمانی  سهر  ت.  ه  دەنووس "يۆپ  خاوەنی :  ن  مندا

به  ببن  زەوە  بهه و  بهتوانا  کی  کارەکتهر به  ئهوەی  بۆ  ههيه،  ههستيارييه  بهم  وستيشيان  پ و  زن  بهه گهلهک  ههستياريهکی 
کی گهورەی   ی بهختهوەر  /کهس ن ئهو ههستيارييه سروشتييهی خۆی له پرۆسهی جيابوونهوەی دايکان و باوکاندا مندا".  کام

کی گهورە  کی الواز و پڕگومانهوە /لهدەستدەدەن و له زۆرينهی کاتهکاندا دەبن به کهس  . کامڵ به کارەکتهر
ز  پهراو

لن گاردنهر  )  1 نادا کۆتايی به    25.05.2003سيتی لهدايکبووە و له  -دا له نيويۆرک28.04.1931له    Richard Alan Gardnerڕيچارد ئ ژی پزيشکی و  .  ژيانی خۆی ه ناوبراو کۆل
نی   و له دوا سا ندووە  ۆمبيا  1963دەروونناسيی خو رس  .  وە پڕۆفيسۆری دەروونناسی بووە له خهستهخانهی دەروونيی کۆ ناتهبايی و گفتوگۆيهکی پڕ گيروگرفتی زۆر ههيه    /کۆنترۆف

شهکانی منداڵ دوای ج  ز و تيۆرييهکانی ئهو لهمهڕ ک ی نامۆبوو بهرانبهر دايک يان باوک .  يابوونهوەی دايک و باوکلهسهر ت ستاش ئامۆژگارييهکانی له بڕياردانی ياسايی لهمهڕ مندا تاکو ئ
دەستبهرنهدراون  کی ياسايی نهشياوی ل زانيدا  unverzichtbarسهنگ  . له زۆربهی دادگهکانی باری کهسی و خ

وەيهکی زۆر ڕوويانداوەنووسينهکانی گاردنهر بهزۆری لهسهر تهنگژەی جيا ئهم دياردەيه به ش ته يهکگرتوەکانی ئهمريکا  له و کدا که  له کات باوکان بووە،  . بوونهوەی هاوسهری دايک و 
لی   ناساندنی مۆد کرد، که لPAS (parental Alienation Syndrom)ناوبانگی گاردنهر به پ ی  ، واته سيندرۆمی نامۆبوونی مندال له دايک و باوک دەستيپ وەی    1985ه سا دا به ش

ويکردەوە  ک دەس.  فهرمی ب له زانکۆی کۆلۆمبيا گاردنهری له زانکۆ دوورخستهوە و پاشان له زانکۆی نيويۆرک وەک و مامۆستايهک و پسپۆڕ   40.  تی به کار کردپاش ناساندنی ئهم مۆد
ب و زياتر له   بهدواوە گاردنهر تهرکيزی کردۆته سهر بابهتی القهکردنی منداڵ له اليهن دايک و باوکانيانهوە، که    1980هکهنی  له سا.  وتار و بابهتی جياوازی لهم بارەيهوە نووسيوە  250کت

وە، بهتايبهتی له نا.  به لهدايکبوونی هيستريايهکی نهتهوەيی ناوزەدی کرد وەيهکی زۆر بهرب زان خۆيدا و به  گاردنهر لهو باوەڕەدابوو که القهکردنی منداڵ له اليهن گهورەکانهوە به ش و خ
دۆفيلی   ت Inzestيان جووتبوون لهگهڵ خزم و کهسدا   Pädophilieدياردەيهکی پ  .  ناوزەد دەکر

بی بهرەنگاربوونهوەی کچان و کوڕان بهرامبهر جيابوونهوە   ی  Boys and Girls Book About Divorceله کت ن  1970، که له سا ژی مندا وی کردەوە، ئامۆژگاری و ڕاو دا ب
س  ه لهگهڵ ستر وە مامه سوکهوت لهگهڵ باوانياندا بکهن) ناڕەحهتی دەروونی /شهکهيتی دەروونی ( دەکات، که به کام ش  . و هه

2) Ingrid Jope: Charakter-Kinder, so fördern Sie die emotionale Entwicklung Ihres Kindes, Brunnen Verlag Giessen.Basel, 2011.  
ت، زياتر لهڕوانگهی س)  3 ژينهوەی اليهنی چارەسهرە دەروونيهکانی منداڵ و دايک و باوکان بهئهنجام ناگهيهن ک اليهنی ئاستهنگی  ديارە ئامانجی ئهم نووسينه تو ۆسيۆلۆژيهوە پهی به ههند

ل(کهسی  کتيڤ(و گهلهکی ) ئيندئڤيدو  ). يشان دەکاتی ئهم دياردەيه دەستن)کۆل
 


