ህረብረውድ ልሽክክ ክራው መዓንዪል ሕበርስና1
(Involvement of Immigrant tweens in gang group)
ፍጹም ኣስፍሃ
ልሽካ (tween) ይስቱ 8 - 13 አመራ ነበክል ህምባ ዕምር ግን። እና አመታት ነን ስቘት ወሪ
አወት ኣኽራሲክ ከለለድ ጃል ይሮ ገረሰኵ። እና ዕምር ኒል ህምበው ጅርምቢ (children)
ይስትድኖኻ በህሊን፡ ሻሎት ይስትድኖኻ ግናንቲት ግን። እንግሊዝድ "Old for toys and
young for boys" ያዅድ አርእስተነኵ። እና ሁመት ኒን ናገሮብ ለገዳ፡ ናሙዅ ዳበራ፡ ና
ሆርሞን (Hormone) ለወትሳ አመታት ግን። ኒዀርክ ፉረድ ደልም እውጊ ለገደኵር
ለወትሰኵር። አደብኽር ቀየየርሰኵ። ንድሰብትድ ግን ኻ ልሽካ ክምረን ልጝንሊ "ውራ አርቶ
ኣኽረት" አርእላ ኒ ይስታዅ። ጨ'በርስጋዅድ ቁንድፍርድኖኽር ሓራቕርድኖኽር ገረሰነኵ።
እድ ገጭ ስረ ፈርና፡ ጪጭ ይና፡ ክብስረ ጋብና፡ ፍዲፍድዅን ይና፡ ትረትም ይና እና
ልሽክክሊ ቛልስተው አደብልድ ላው ግን። አሪ ገፍድ ኮዶ ናአውንናር አለለየና ወክትዲ ና
ኪን/ምራድ ፈረገና ሁመት ግን።2 እን አመታት ነል ተከውሰግነንኽር ናበይሰግነንኽር፣ ተበት
ሻው (useful) ወቐይሊ ሕበርሰግነንኽር ፡ ህምቡ፣ ስፖርት፡ ሙዚቃ /ሓኑን ገንዳ፡
ሃይማኖቱዅ/ ዲኑዅ ወቐይ ..... ሻኽዳ ለባ ለብድኖ ገረሰነኵ። እን ናው በዳንድ ለብድኖ
ገረሰነውልድ ላዅ ክራውል (gang ) ሕበርስና ግን።
ክራው (gang) - ይስተው ላት ከደመውዲ እሙር መርሓይ ሻውዲ ኣኽኖ፣ እን ከዋዲቢል
(community) ላ ሸከክ (district) ወሪ ምንጅዋ (territory) መለከውዲ፤ ናትናቱሲ ወሪ
ሕዩብድ ጥረርሊ ዕምጭሊ ወሪ አሪ ደርብልድ/ ፍቲሕልድ ፈው ክደመል ሰገረውዲ ግን። ኮዶ
ይኸ ወንተተረክ ከው ሕበርሱሎም ፈረው ግን። (ዋልተር ሚለር 1982)3

ክራው ቅሰት (Gang pyramid) ውራ ተካዅን?
ክራው ክደምልድ እሙር ላዅ ሓሺሽ ክድና ግን። ናውክ ደለይድነሰና ፈርዳ ቅረንልክ ሓሺሽ
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ክድ-ልውታ መንዕስታዅ ግን። እማ እና ነወያ ክድመትል ሰገሩኑ ገሪ ጨገምዲ ኰራፍትዲ ጎፍ
ይሮሎም ገረሳዅ ኣኽነዲን፣ እን ክድመትሲ ሕዩብድ፡ ቅሰት ሻኵ ደርብድ ግን ናው
ከደመናዅሉ። ዕባብድ እን ቅሰት ክራውዅ እን ተለየሰና ሰዃ ደይንሊ (class) በንሲሮ
ገረሰኵ።
1. የመመው ( ሽማግለ/ ጀገን)፤ ነን አወይሲ አኽኖ ክድመትዲ ወቐይዲ ክራውዅሲ
የመምውዲ መኸልተውዲ ግን። ሃበውዲ ባረውዲ ግን። ነን ብጅኻነስክ ሰላዲ ሻውዲ
ርኩያንዲ ኣኽኖ አርቶሎም ስዳዋዅ ኣኽላ።
2. ሰገሰው (ሻሎት/ ኣባጢሕ)፤ ነን እን የመመውድ ሱቘይሲ ኣኽኖ ፋሕሰውዲ ሰገሰውዲ
ግን። ታኸትልድ ኮዶ እን ና ንሽቕ ኣወት ገእየት መንገደነኵ። ሓዳይስ ተለይኽር
(members) ጀረበነኵር ትውሰነኵኽር።
3. ዕንድር (እንሻቕሰው/ ልሽክክ/ ግናቲት)፤ ነን ግን ብጅኻነስክ እን ናድካ ሱቘይሲ ኣኽኖ
ወንሺቢ ክርጚሰና ላውዲ ሸንገብዲሲ ሕንጭልሰውዲ፤ ሓሺሽ ክድናዲ፤ ጀሪምትዲትል
(crime) ሰገረው። ብጅኻነስክ እና ህረብረውድ ልሽክክ ይኸ እና ደይን ኒል ግን ናው
ድየናዅ። ንድሰብትድኻ ጅእዲ ሓሺሽዲ ዋኻዲ ከርተንስናዲር ገርዳ ኣኽኖ ከብተነኵ።
ዓንከል ክራው ተለይናሩዅ
(Cycle of gang membership)
1. ጀረብደው ሓጃትሲ አለለይና፤
እና ስድ ኒል እክብሰው ልሽክክ ወሪ ሻሎት ናድ ጀረብዳ ሓጃት ወሪ ናልድ
ነቐሰውሲሎምሲ ፈረገናኵር አለለየነኵር። ህምቡንትክ ላ ልሽከስ እና ስድ ኒል ሰላዲ፡
ገደያ፡ ሀውን (fame)፡ ሕሽም፡ ፈየግና፡ ሀረከክና......ጀረብዲሮሉ ገረሰኵ።
2. ክራው መዓንዪል ሕበርስና ወሪ ናተኪንድ መዓንያ መሀድና፤
እና ሀደግሰውሲ መልእድኖኻ ናት ተከውዲ ማዲተነኵር ጨሪተነኵር እማ ላ መዓንዪል
ሕበርሰንኵ። ወሪ ይኸ ናላውድ ናተኪንድ መዓንያ ተርሲድኖኽር ገረሰነኵ።
3. ጀረብደውሲ አረርናዲ ገንዕናዲ፤
መዓንዪል ሕበርሲነሰና ወሪ መዓንያ መሀድኖሰና ናድ ጀረብደውሲሎም አርድኖ ገረሰነኵ
እማ ገንዐነኵ። ቛልኖ አርእግና ጠማዕ (ሰላዲ)፡ ገደያ፡ ስⶖ.....አርድኖ ገረሰነኵ፤ እማ
ፋርሓን ኣኽኖ ናለበከድ ከደመነኵ። እና ቐሓት ኒል ዋንቱኑ ናሪሕ ደኵስኒል ኣኽራሲክ
ደንቢራ የኒ።
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4. ኣጭጉም ጎፍ ይና፤
ወክት ደምቢ እን መዓንያስ ትክሲነ አለለየነኵ። ጨገማት የመምኒዅ፡ ፍንጌር
(agreement) ብና፡ እኺርኺረል እንተልስጝና (understand) ብና፡ ጎፍ የኵሎም።
ነስደኮኽር ናሪሕሊ ጓቝሳዅ ውልኣ እንትሮሎም ገረሰኵ። አሪ ገፍድ ኮዶ ናከው
አለለየነኵ እማ፡ ኒንኽር ኒሹ ገረሳዅ ዕጭብጭብዲ ቀሱነት ብናዲትል ትውሶ
ቀለየኵሎም።
5. ወገምና ተለ'ይናሩዅ፤
እና ቀሱነት ብናኻና ተለይናር ወገምኒር ኣኽራሲክ ገእሰኵሎም። እማ ናሹትል ገሪ
ወንቐራ ጉድጉደኵሎም።
 እና ክራው መዓንዪል ይዋንትና ደርብ ትክያዅማ፧
 እና መዓንዪል ዋንትና ውራ ተበት ሻዅን፧
 እና ኣጭጉምኻ እንክስትሮ ገረስታዅማ፧
 ተለለይድናማ ኪድራ እማ ፍና፧
 ባሮ ፋንኻ ውሪ ደረር እንትረለ፧ ...ነደው ናት ተከውደው ወንቐራ ገንጃ
ገበኵሎም።
6. ተለለይድና ወሪ ባርና/ ፍና፤
እና ስድ ኒል ገእይኖሰና፡ ወሪ ኣጭጉም ህምበውሲ እንክኖ ተለለይደነኵ ወሪ ንድ
አወይሲ ውራ እንትሮለ ይኖ ባርኖ ፍድኖ ቀሰብሰነኵ።
ኣዋኺነ ክራውል ሕበርሰናዅን፧
(How do they join gangs?)
ልሽክክ ኣኽን ሻሎት ገሪ ደርፍፍድኽር ገሪ ምስምሳድኽር ክራው መዓንዪል ሕበርሲድኖ
ገረሰነኵ። እን ደርፍፍ ናው ኒድ ሕበርሰነው ገሪው ድኳ ኣከን፡ ዕባብድ ለጛትል በንሲሮ
ገረሰኵ፣ ነንኻ፡
1. ረቐበብድ/ ቀልብድ፡ እና ደርብ ንድ ክራውሊ ሕበርሰው እን ጨገም እንትሮሎም
ፈራዅሲ ደለይድኖ ኣኽግኒ፡ እን አወይሲ ቛለናዅድ፡ ናምራድድ እን መናብረት
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ክራውዅሲ ረቐብኖሉ ሕበርሰው ግን። ኒንኻ ገሪ ሰበብድ ኣኽሮ ገረሰኵ። ነልድ ላው
ህምቡንትክ፣
 ሕሽም (ክብር) አርድኖር መታን
 ግፍሽ መታን
 ፈርሕድኖር ወሪ ፈየግድኖር መታን
 ጨር ጀርብ
 ጠማዕ/ሰላዲር ወቕዕስትነድ
2. ጐንሰብስኖ/ ቀስብድ፡ እና ደርብ ንድ ሕበርሰው ልሽክክ ጨገም ጎፍ ዮሎም ናጨገም
ረትዕድኖ ወሪ ይኸ እን ጨገም ጎፍ ያዅልድሎም ረሀይድኖር መታን ሕበርሰው ግን።
ረደይኖኽር እንከልኖኽር ኣኽግኒ፣ ጐንሰብስኖ ወሪ ደረክስኖ ግን ናው ሕበርሰናዅ።
እን ናት ጐንሰበውልድ፡ ህምቡ፣
 አሪ ክራውልድ ናሹ ተከውድኖ
 ገደያ አርድኖ
 ደመልኖ ወሪ ተአተልኖ
 ለታቃ ደይንሊ (Lower class) መንደርተው ኣከነን
 ሸሊተው ኣኾ ወስስተንሎም
 ጨገም እንክድኖ (ጠማዕዅ፡ አውንናሩዅ.....)
 ሒልድ ወሪ ዕምጭድ
 እዃርስነድ (ናእዃሩር ክራውልድ ኣከነን)
ክራው መዓንዪል ሕበርሲድኖ ትንክበውሎም ዓለል4
(Risk factors for gang membership)
ህረብረው ናመስከብ ኒል እዃርስኖ ለገድናዅሲ ባርኖ፡ አሪ ብሪል ሓዲስድ ላዅ ይኖ ተርሱኑ
ስዳዋዅ ኣኽላ። እን ኣጭጉም ገሪው ግን፡ ክድመትዅ፡ ሸቓንዅ፡ አውንናሩዅ.... ቅረንልድ
ቅረን ከለለድ ሲረው ድኳ ኣከን። ዕባብድ ሰልፍል መናብረት ፈርዶ ድⶓግራዅ ሸካ ግን።
ግናቲታ ልግዳዲ ልሽሽክካ ትክዋዲ ደአም እን ትክስረ መኸልትና ጀረባዅ ግን። ምናዳኻ
ህረብሩ እንተውድ ቝር። ውረድ ግናቲትት ናእዃሩት ጃብ እን ብረዲ ጋብዲት ስዳዋዅድ
4

እና ትልማ ንድ ዓንቐይሊ ሀድግሶ ህንበው ክራውል ሕበርሰ እርገውዱ ልዶት (experience) ህንቡ (examples) ናውክ
Ngo, H. V. (2010) ደለምዳዅ ክቱብልድ አስተው ግን።
4

ክንተው ኣኽነውድ፡ ከለላዅድ ምልሲድኖኽር ናእዃሩትሲ ምሊድኖኽር ገረሰነኵ። ኒድከስጝ
ይኸ እዃሩት መሀርስገው ወሪ ዕልብድገው ኣከነን። ናኺነኻ ናእዃሩትኻ ግርም ህምበነኵ ዩኑ፡
እን ግናቲትኻ ቛልኖ አርግነውሲ አርንነዲን ደዓሉኑ ፋግና ተማስል ሸመምስድኖ ገረሰነኵ።
ኮል ኣከን ድገዅረክ ወሪ አርኣዅኵ ግናይሲ ኣኽን፡ ከታ እሰዅሲ ኒዅሪሰና ሳዕ የኩር
ዋኺተኵር። እና ቅረን ይን ህረብርኖ መንድርትነውሊ ደአም ግናይ አርዅ ቢዅ እዃሩርልድ
ካያ ግን። ንድሰብትኻ ጅርምቢ ወሪ ልሽክክ ብሪጉርድ ተከውሰግነንኽር ደርብ ጣፊሕድ
መርሕስተግነንኽር ሻኽዳ ለባ ለብድኖ ገረሰኵ። እና ግናቲት ስዳዋዅድ ለብድኖ ገረሰነውልድ
ላዅ ክራው መዓንዪል ትውና ግን። ክራው መዓንዪል ሕበርሲድኖ ትንክበውሎምዶ
መርሐውሎምዲ ዓለልድ (factors) ላው፡ ከዋዲባ፡ ክኒርልጝን፡ መስዋት፡ እዃሩር፡ ሹር
ሓለት ሀደግስሮ ገረሰኵ።
1. ከዋዲባ (community)፤ ክራውል ሕበርስኒል ገሪ ገርዳ ሻዅ ላዅ እን ከዋዲባ
ልሽክክ መንደርተናዅ ግን። ከዋዲባ ልሽክክሲ ደርብ ትክያክዅ ሻኪስኒል ኣኽን፡
ልሽክክሲ ከደን ሰገስኒል ወሪ ሻኽዳ ደርብ ፈስኒል ኒ ተሪ ስዳዋዅድ ቛልስታዅ ኣኽላ።
ከዋዲባ ገሪ ወቐይዲ ተበት ሻዅዲ ኣከን ልሽክክ እን ኒ ዓንቀይሊ ህምበው ደርብ
ትክያዅድ ለገድኖኽር ዳበርድኖኽር ገረሰንኵ። እን ከዋዲባ ሓዋንዲ ወቐይ እንጋዅዲ
ኣከን ይኸ፡ ኒሰነክ እን ልሽክክ ስዳዋዅድ ጥረርሊ ሰገርድኖ ገረሰንኵ፡ ጥመሓትኽር
ኣኽኖ ከብቲድኖ ገረሰነኵ። እን ልሽክክሲ ክራውሊ ሕበርስኒል ደረከውሎም ከዋዲቢ
እሻራትልድ ላው፤
 ፍንጌር (ላሕመት) እንጋዅ ከዋዲባ፣
 ፈርቐምሳዅ/ ጭጉም ከዋዲባ፣
 ወጨምሳዅ (organized) ለጥያ-ደይን ከዋዲባ፣
 ምህሮዲ ክድመትዲር ባኽት ሽብውና፣
 ምንጅዊል ስፖርትዲ አሪ ፈየግደው ወቐይ ዋንትና ብና፣
 ምንጅዊል ክራው መዓንዪ ዋንትና፣
 ምንጅዊል ስዳዋዅድ ሓሺሽዲ ስላሕዲ አረርስና፣
 ሸከክሊ ገሪ ጥረርዲ ዕምጭዲ ዋንትና፣
 ክራው ክደምሲ ወሪ ጥረርሲ ሳዕ የጋዅ ከዋዲባ ኣከን።
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2. ክኒርልጝን/ ምህሮርልጝን (school)፡ ልሽክክ ገሪ ናወክትልድ ኒል ደኵሰናዅ ኣካን፡
ናልጝን ደምቢ፡ ክኒርልጝንሊ ግን። ንድሰብትኻ ክኒርልጝን ልሽክክ ክራውሊ
ሕበርስኒል ኒገርደስክ ሻኵ። ክኒርልጝን፡ ክራውል ሕበርስኒል ጐንሰበውልድ ላው፤
 ክኒርልጝንሊ ከብትና ወሪ ደምቢትና፣
 ክንሱትድ በዳንድ ዓለልስናዲ ሀደግስናዲ ካበና ብናዲ፣
 ወቐጭናዲ (bullying) ዋኻዲ ክኒርልጝንሊ፣
 ክኒርልጝል ቓዕረትል ነሰብናርዲ (racism) ጎላልዲ (discrimination) ዋንተን፣
 ረቐብሰውዲ ሳብስተውዲ ክንሱት ብና፣
 ክኒርልውርሲ (ምህሮት) ቓበብና ወሪ ክኒት ኩዅ ኣኽጋዅ እስረ መኸላትና፣
 በዳን ወቐይሲ ከለብርሳዅ እስረ አድና ።
3. መስዋት (Peer group)፡ ኣድሚንድዅራ ኒፈርቐድ ጨራ ኒዲ ፈራዅ፡ ጂጝስታዅ
ወሪ ይኸ መዓባዅ ጀረበንታ ግን። ልሽክክ ይኸ ናመስዋትዲ ናግሙዲዲ ደኵሰና ወክት
ስዳዋዅድ ቛልስታዅ ኣኽላ። መስዋት ትክሊ ኣኽን በዳንሊ ለብኒል እኺርኺር
ጨለውድኖኽር ለከምድኖኽር ገረሰነኵ። ክራውሊ ሕበርስኒል ይኸ መስዋትኽር እን
ምስምሳ ኣከውልድ ላው ግን።
 መስዋተልድ ከብተግሪን ወሪ ሸሊትግሪን ይሮ ሕበርስና። እን ኒጨርልድ ከብተጊን
ዮ ክራውሊ ሕበርሰዅ የውሲ ቛልንን።
ህምቡ፡ "ሸሊትያ ጀረቢሊ። ዲማ ሸሊተንታ ጅርምባ ኣኽያ ጀረቢሊ። ሕበርስያ ጀረቢዅን። ነበክል ኣኾ፡
ናዀርክ ኒዲ ጂጝስተናዅዲ ሀርከከናዅዲ ኣኽያ ጀረቢዅን። ዲማ ላላእያዅሲ (አጃ የጋዅሲ) ከው እንከለሉ። 5
ኣዳምልድ፡ 4 የዋ ይኖ እን ላዅ ላላእ የን፣ ውራ ኣኽሮ ገረስረት ተሀሚ። ኒቱ ከብተኵ። ኒሰና ግን እን ሓለት።"







ነፈጨውዲ/ አበይተውዲዲ ጨሪትና፣
ናደርብድ ፈረውልድ ስርግ ይና፣
ኣካን ሺባ እክብሰውዲ ጡንየውዲዲ ማዲትና፣
ክራው ተለይዲ ማዲትና፣
ጅእዲ ሓሺሽዲትል ሰገርውዲ ጨሪትና።

4.
ጪዋ (Family)፡ ዓለታ እዃርሰንትልድ ሰልፍ እዲነት ኒአለለያዅ ኒጪዋዲ
ኒትለገደወዲር ጀላብድ ግን። ኒልኻ እዃሩርዲ ሻንዲ ናገርዳ በሀር ግን። እና ጪዊ
ነበክል ኣጭጉም ዋንተን እን ግናቲትት ስዳዋዅድ ና ጨገም ረትዕድኖ አሪራ
መኻልትድኖ ገረሰነኵ። ጪዊ ነበክል ጎፍ ይሮ ገረሰው ኣጭጉምልድ ላው፤
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 እዃሩራ ሰረርና (በጠልና፡ በዀርና)፤ ህረብሩ እንተው እዃሩር ገሪ ምስምሰድ
ናቝርድ እወናዅ ወክትልድ በጠልድኖ ገረስነኵ።
i.

መናብረት ታቕድ፤ ላ እካኮት ገእያዅ ኒቱ ብረስ ባሮ ጋይተጝኽር
ህረብረንኽር ፈራዅልክ ኣከሰና ኣኾ መንደርትሮ ጨገመለሉ። እን ጨገም
በሀር እን ጅርምቢዲ ልሽክክዲ አዶ ህረብረውድ ግን። ላገፍድኻ መናብረት
ታቕድ፡ አሪ ገፍድኻ ናቑራ ማሕገድሲ ረትዕድኖ ዩኑ ቒርዲ ገርክዲ ለመለም
የነኵ። ናኺነኻ እና ናቝርድ እውድንድ ሻኽናዅ ወክትሲ ክድመትል ጋጙኑ
ደኵሰነኵሉ። ህምቡንትክ እና ክራውል ሕበርሰው እወና ሰበብሲ ቛልንን።
ህምቡ፡ "እን ሰልፋ ሰጃ አመረስ ይ እዃሩር ለጛ ክድመት ከደሙኑ እርግኑዅ። ለጘርክ ገርክኻ እራኵ
እንቓሱኑ፣ ቒርኻ ገሰሱኑ እርግኑዅ። ጉራብድ ፍናዅድ ቒር ሰዓት 10 ኣኽራሲክ ከደመነኵ።
ሰንበርሽጓዅዲ ሰንበርዲ ካያ ግን ኣን ቛሉሎም እርጋዅ። ጂጝስትነሊ ውረድ ዲማ ናው ልጝንሊ
እልኒ።"

ii.

ፈታ እዃሩራ (single parent)፤ ኩቱ ኣኽሮ ለገድሩ ኩቝርድ ወክት አርቶ
ስዳዋዅ ኣኽላ።
ህምቡ ፡

"ይን 6 ጅርምባ እርግንዅን። ይገና ካያ ግን እርግረሪ፣ ንርኻ ይነት ለገድቶኽር፡ ልጝን

ክራይዲ አሪው ከፈልሰውዲት ኣበድቶ ሕንግ ዩሩ ይነዲ ወክት እርግለላ። ኒሰና አኸውድኻ ኒት
እሳዅዲ ኒል ፈራዅዲ እርግለለ እማ ዪ ወክትሲ ይማስዲ ደኵሱሉ እርግዅን። በልጝ ይማስ ትክየው
እርግኒ። እማ ደምቢረድክ ብሽክለታትዲ መካይንዲ ስውነክ ክደነድ ጠማዕ/ ሰላዲ እስኒዅን። ጅአክ
ወሪ ሓሺሽ አደክ፡ ከውዲ ምስምሳ እንገት ጥረር ግኽድናዲ ዋኺትናዲ ኣኾሰና ከርተንስዅን/
ሓበስትዅን።"

iii.

ሰላዲ ወቕዕስትና፤ ሰላዲ ዓቕትረለ ይሮ ደው የግረንን ዲማ ዓቕተላ። ናውክ
አርእነሰና ይና መህየት እን ድገቝርዲ ዋርዲስኑ መራ ለጥ ያዅ ግን፤
ከለለውሲ ባርዶ። ንዳግ ኰዶ፡ ህረብሩ እንተው እን ና መናብረቱዅ ካያ
ኣኽጊ ኮል ህምበውሲ ካቢድኖ ይኖኽር ለመለም የነኵ። ኒንኻ ትክ ያዅ
ድኳ ኣከን፡ በጃኸን ውልኢል ገምድሮ ገረሰኵ። ኰዶ ጂባዅ አውትልድ
ሓይምያ ይስቶ እስተውኽር፣ (ህምቡ፡ ሰረንዲ ሰርጎዲ ጅብና፡ ኮል ልጝን
ከደሚስና... ) ሰላዲትር ገሀፍሰነሰና እሰኵሎም። ነስ ረትዕድኖኻ ላ
ክድመትልድ አሪ ክድመትል ሰገርኑ፡ ወክት ና ቑርድ እውድንድ ሻኽናዅሲ
ከደንድ ከደን ደኵስነኵ።

iv.

ወክትሲ አሪ ጋራትሊ ደኵስና። ኩቝርዲ ድኵስትድ ሻኽራዅ ወክትሲ
ከደንድ ከደን ኩማስዲኽር፣( ህምቡ፡ ጅእልጝል፡ መዓብ፡ ጠላዕ......) ኩአሪ
ጋርሊኽር ደኵስና፤ (ህምቡ፡ ፖሊቲካ ገንዲ እክቦ፡ ተለፎን ጋብና፡ ፓልታክ
.....)። እን ነወያ ጨገምድ ክራውሊ ሕበርሰዅ የውሲ ኣትዋየንዲ፤
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ህምቡ፡

"ልጝንሊ ላዅ ብዕሉዅ ዋነገን፣ ውራ እስራዅን፧ ልጝንሊ ከፍ ይረኵ፤ ኩማስኽር

እንተረነኵ። ኩምራድሰና ትውረኵር ፍረኵር። ላዅ ቒር ከደን ፈርግ ወሪ አሪራ ኪግ ያዅካ እላ።"

 ግንዲ ደኳዅ እዃሩር ራሕመት (permissive)
ህምቡ፡ "ጉራብድ ጅሙዅ አደኵለ እማ ገንጀኵን፤ ምህሮትል

ፈርያ ኣደጋኽር ኣኸውድ፣ ይማስዲ
ትምዮ ኣካንሺባ ጡን ዩ እርገኵን። ይገና አርእቲ ደአም ገንጅያ ባረቲለ። ጀረበዅስክ እወቲለ። ሸረጥለለ
ወሪ ደርብ ሻኺስለለ። ከላእ ጠማዕ እወቲለ እማ ክኒርልጝንሊ /ምህሮትል ፈረን፣ ኣቕቶ ደኳ ነብራ
ጅበኵን። ናሃበ ጅባዅር ቛሎ፣ ላዶን እን ክኒርልጝን ብዕሉዅ (Head master) ሽጝዅለ።"

 ግንዲ ደኳዅ እዃሩር ትክዋዲ ጭብራዲ (Authoritative)
ህምቡ፡ "ይኽር ጨበረሰና ኣኽያ፡ ግንዲ እንጋዅ ምዅር ኣኾ ዋስስቱለ እርግዅ። ክኺን ግርዋ ካያ ኣክና
ኣኽጊ፡ እን ኒ ጨበራሰነለ ኣኽያ። ኒሰና ኣኽነዲንኻ ዲማ ግናዪ ነቐስድጊን አልኮተቱ እርግዅን። ኮሪትሪል
ድኳ ትክሰ መዓበገን፣ ጨልገሞ ንድ አወይሲ እሲቶ ገረስረኵ የኵለ።"

 እዃሩርዲ እቑርዲ ነበክል ህምባ ልግድዲ ዓዳትዲር ሲርና (Cultural conflict)
ህምቡ፡ "ይና ልግድሊ እዃሩርዲ ጅርምቢዲ ኣኽኖ ግን ይን ለገድናዅ። ማስ እርግኒ። እዃሩርኻ
እዃሩርኽር ማስኽር ኣኽድኖ ጀረበነኵ። ኩዲ ከፍ ይኖ ጂጝስተና ደርፍፍ መሀድኖ ውራ ሓሰብረትር ውራ
ስታት ክምረትኽር ውራ ዋስስተትካኽር አለለይድኖኽር አርእድኖኽር ሕንግ የነኵ። ደአም ይና ነብክል
ህምባዅ ሲርና ጂጝስተግኒን አበደኵና። እማ ይማስሰና ትክይኖ ስኵርድኖለ ጀረበሊ። ይ እዃሩርሲ መራ
እንከለኵሎም፣ ደአም ከንዶ ናለበኪው ጂጝስተው ማስ ኣኽናማቶክ፧"

 ልጝንሊ ሕሳን ብና፣ ጪዋ ሕሳን ወሪ ፍንጌር እንጋዅ ኣከን ልሽክክ ስዳዋዅድ፡ እን
ናጪዊልድ ነቐሳዅሲሎም መልእድኖ ክራውሊ ሕበርሲድኖ ገረሰነኵ።
 ደቐርስጝና (ፋሕ ይና) እዃሩሩዅ፤ ዲማ ዋኺትሩዲ ካሕ-ከንተራሕ ይሩዲ፣
ኩቝርድ በዳን ስእሊራ እውኒስክ፣ እኺሪረልድ ስርግ ይሮ ላዅክ ኒኣካንሊ ሰላምድ
መንደርትና፤ ኒላውድ ላደርብ ጨገምሲ እንክኒዅ ግን። ደአም እን ጨገም በሀር
ፋሕ ይሮ ደምቢ ህንባ ሻኽዳ ጋብዲ ሰላም መርሓባ ብናዲ ግን። ኒዳግልኽር ኩቱ
ኣኽሮ ለገድሩ ወክት ኩቝርድ አርቶ ስዳዋዅ ኣኽላ እና አወት ሀደግሰሰና። እና
ነወያ ሓለትኻ እን ልሽክክሲ ስዳዋዅ ናእዃሩትልድ ሺረነሰናኽር፡ አሪራ
መኸልተናሰናኽር እሲሮሎም ገረሰኵ። ናኺነኻ ስዳዋዅድ ክራውል ሕበርሲ ደርብ
ብደኵሎም።
 እዃሩር ሕስር ብና፤ (Neglection)
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 ክኒርልጝንሊ እስተውሊ ኣኽን፡ ልጝንብትርሲ ካብኒል ሕስር ብና። ልሽክክ፡
ምናዳኻ ህረብረውድ ልሽክክ፡ ክኒርልጝንሊ ኣኽን፡ ልጝን ብትርሊ ገሪ ካበና
ጀረበነኵ። ውረድ እን ጋብ ናው ኒድ ክንተነውዲ፡ እን ኣታቲን ሓዲስ
ቅረንዅዲ፡ እን ናው አርእናዅልድ ገሪዅድክ ሲራዅ ኣኽነዲን። እና ካበነስ
ባነንኻ ስዳዋዅድ ሳዳ ከቢነ፡ ሻኽዳ ለባ ለብድኖ ገረሰነኵ። እና ነወያ ካበና
እዃሩርዅሲ ብነድ ክራውል ሕበርሰዅ ያዅሲ ቛልንን።
ህምቡ ፡

"ነበብድያ ገረሰሊ። ይእዃሩርኻ ላኳራ ድኳ ይዲ ከፍይኖ ልጝንብትርሲ ካቢድኖለ
ወጠንኒ። ኣን ውራ እሰት ሕስር ሻኽኒ።"

 እዃሩር ብረስ ክንትኒል (integration) አደግና/ ሕስር ብና። ህረብሩ
እንተውሲ ቛልነን፡ እን እዃሩር ጃብ እን ግናቲት ጅርምቢ ግን ወለይዳዅድ
እን ብረዲ ጋብዲት ክንተው። እማ እዃሩር ነበብድኒል ኣኽን ጋብ ጀረርኒል
(translate) ናጅርምቢትል ጨገዕስተነኵ። ኒንኻ እን ጅርምቢት ገሪ ሓበን
ፋሻትዲ እወኵሎም። ናኺነኻ ልጝንሊ ስዳዋዅድ ሀበውዲ ባረውዲ
ኣኽድኖ ገረሰነኩ። ኒዳግልኽር እን ልሽክክ እዃሩትሲ ስዳዋዅድ
ምሊድኖሎም ገረሰነኵ። ናሃበ ኒ እዃሩትሲ ምልነድ ለገዳዅ የውሲ
ኣትዋየንድንን፤
ህምቡ፡

"ወልተር ዋኑ ምህሮትልድ ሓየሙ ፈርዅን። ይማሰልድ ስርግ ይዅን። ዩ ምህሮት
ምህርሲ (ሪፖርትስ፡ ንቈጥሲ) ኮምፑተርዅሊ ፈሮ ናትክ A ወሪ B እንሳኾ ቀድሖ፣ ይኽርድ

ቛሊሰኵንሉ። ንኻ መራ ፈርሐኵ። ናኹኻ ታሓቲትዅ/ ደሕሶሰባ ኣኽዅን።"






ጂእዲ ሓሺሽዲ እን ልጝንሊ ዋንተን፣
ልጝንሊ መኻልትራዅ/ ረቕብራዅ ብና (እዃሩር፤ ነሳዅራ.....)፣
ፈርቐምስና፤ ሰደድስና፤ ሸቓን ጨገም ጎፍ ይና፣
ለጥያ-ደይንልድ ኣክና።

5. ሹር ሓለት (Personal attributes)፡ እን አወት ሀደግሰው ሰጃ ናውክ ጣፍሓን
ኣኩኽር፡ ልሽክክ ናው ጀረቢነዅስክ ክሙኑኽር ክራውል ሕበርሲድኖ ገረሰነኵ። ኒንኻ
ብጅኻነስክ ናሹር ጨገምዲ ሓለትዲትልድ ጐዅ ግን።
 አበያ፡ ንፉጭ፡ ኮልድ ፈዅ፣
 ሸከክዅ ሒለቱዅ፡ ኣውኒ ይኮት፣
 ሙቑል እከይዲ ቛሉ ሕስር እንጋዅ፣
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ወቐጭናዲ ዕምጭዲ እንከላዅ፣
ጂእዲ ሓሺሽዲትል ሰገረና፣
ስኺ-ወራት ሽጕልድ ተርስና፣
ደርብ ኣኽገት መንዱቕ ሻክና፣
አውንናር ጨገም ሻዅ፣
ህምቡ፡ "ኒል ፈራዅ ሻኽሊ። ዪ ፈላኸስ አርእሊ። ዪ ጋብ ጋበሊ። ዪኽርሲ ድኳ ቛሎ አርሊ።"

ክራው መዓንዪል ሕበርሲሮ ተርሰው ቋሊሰነው ፍርጋ
(Some attributes shown by new gang membership)
1. አደብ ለወትና፡
 ተበት ሻዅዲ እንጋዅዲትል ጉድሮ ገምድሮ ሓራቕርና፣
 ኩእዃሩርዲ ኩዲ ፈሩ ሰጘው ማስዲትልድ ሺርና፣ እዃሩር አርእግነው ማስ
እስና፣
 በልጝ ወንድዲ ዋኺትና፣ በልጝልኻ ትክሰረ ስኵርና፣
 ብⶔትና፣ ኣከውዲ ኣከግውዲት ምስምስረክ ልጝንልድ ፍና፣
 እሲግራዅሲ ኣኽቶ ወጠንና፣
 ገንጂሰኒል ኩቱ ኣኽቶ ጀረብና፣ ግርግ ሺራዅስክ ገንጅና፡ ኩንጝ ኣኾሰናኻ
ወኪሰና ኒከወዲ ማስዲ አርእግናዅል ሰገርና፣ ገብስተንኻ ኣንጨርጨርናዲ
ዋኻዲትል ጉና፣
 ኒከው ደለይድግኒ ከደን ክና፣
 ሀምገምድ እንታዅ ንሽቐድ ይማም እንገት ልጝንልድ ፍና።
2. ክኒርልውርሊ ሓየምና፣ (Academic failure)
 ክኒትልድ ኩልኩሊትና፣
 ክንቱትዲ ክንሱትዲዲ ዋኺትና፣
 ክንሱት እወና ደርብሲ ነጨግና፣
3. ጠማዕ/ ሰላዲ (Money)
 አወትድ እንተት አርእስተገው ሰረን፣ ተለፎናት፣ ደሀብ ....ጅብና፣
 ውራ መታን ጀረበደት ድወጊ ሰላዲ ወንቐርናዲ ተከይናዲ።
4. ክራው ተለያ ኣሻይር እስና
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 ክራውሲ ቛለው ኣክትበት፣ ጎወሊ፣ ፊልም....መ'ደይና፣
 ላክራው መዓንዪ ሕላገት ወሪ ዕላመት ሓበራዅ ክርሚል ጠልስና፣ ገሮብል
ወቐጥስና፣ ሰረና ሰርና.....፣
5. ሽጋረት፣ ጂእ፣ ሓሺሽ ኣሻይር ቛሊስና።
እዃሩሪሰና ልሽክክ ክራውል ሕበርሰግኒን ኣዋህብረ ገብቶ ገረስራዅን፧
(How to prevent youth involvement in gangs, as parent)
ኩቝርድ ወክት እውሮ ጂጝስትና፡ መዓብ፡ አሪው ፈየግደው እስና።
ኩቝርድ ረቐብሱራዲ መኸልትስቱራዱ ኣኽቶ ለመለም ይናዲ ወ'ጠ'ናዲ።
ኩቑራ ክኒርልጝን ወቐይሊ ኣኽን፡ ልጝንብትርሊ ሓበርስናዲ ሓሰርስድናዲ።
ኩቑራ ማስዲ ጨርዲት ናጪወዲት ፈረግሮ አለለይና።
ነበብድድኖዲ መሀርስድኖዲ ኣትናየትድና።
ጨገምዲ ዋኻዲ ጎፍ የንሎም ኣዋሃቢነ እንክድኖ ክሚነት ደርብ ትክያዅ ሓበርናኽር
ካብናኽር።
7. ኩቝር ክኒርል ልጝንልድ በራ እስተው ወቐይሊ ሕበርሲድኖ ኣትናየትድና።
8. ኩቝርዲ ለ'በካ ብስታዅድ ጂጝስትና። ጅእ፣ ሽጋረት፣ ሓሺሽ፣ ጥረር እስና፣ ክራውል
ሰገርና ውራ ደረርዲ ውልኣዲ ክመት ትክስረ ሓ'በርና።
9. ክራውሲ ተኪን እስተውዲ ደኰውዲ፡ ቆም-ድሪር (mass media)፣ ቁርጠን
(ፊልም)፣ ሓኑንዲ ጎወሊዲ ናሸቓን መታን ክራው መናብረትሲ ዓመርደክኽር
ወውዕደክር ደኵሰትር ፋሕሰትር ሓበርና፤ ሕሊም (advertisment) ኣከትኽር ትክስረ
ድወና።
10. ትክያ መናብረትዲ ክብርዲ ክኒዲ፣ ክድመትዲ፣ ሴርዲ (profession)፣ ስፖርትዲሲ
አሪ ተበት ሻው ወቐይዲሲ ገእይስትሮ ገረሰት ሓበርና።
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ክራው መዓንዪል ፍድኖ ኣዋህብረ ካበና እውቶ ገረስታዅን፧
(How to support to abandon gang membership)
1. እን ክራውል ሕበሪሮሎም ደረከው ሰበብዲ መሰምስዲት አለልይሮ ያዕይና፤
2. ሴሩዲ መሪር ፊሾትልድ ኰድጛዲ ካበናዲ አርቶ ወንቐርና፤
3. ክራውልድ ፍኖሰና ሰላምድ መንደርተና ኣካን ጀረብና። ክኒርልጝን፣ ሸከክ፣ ድገ፣ ዕርዲራ
ገረስታዅ ኣከን ይኸ ቅረንኽር ለወትና፤
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4. ክኒርልጝንዲ ትውኖ ዳበርና ደርብዲ፣ ክድመትል ትውኖ ፍሪሰና ደርፍፍ ጀረብና፤
5. ደኳዅሲ ምኺርኖ እንተራዅድ ለመለም ይድኖ ክሚነት ኰድጚስናኽር መዃዅናኽር።
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