ኣብ ጀርመን ምግዓዝ –
እንታይ ከስተውዕል ኣሎኒ፧
መሰረታዊ ሕግታት ትራፊክ መገዲ

ትግርኛ
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ናብ ጀርመን እንቋዕ ብደሓን
መጻእኩም
Yበብመዓልቱ ብእግሮም ዚጐዓዙ ዘወርቲ ብሽክለታ ኣብ
ኣውቶቡሳት ወይ ዓበይቲ ማካይን ዚጐዓዙ ተጓዓዝቲ ምናልባት
እውን ብሞተር ብሽክለታ ወይ ብማኪና ኣብ ጐደናታትና
ይንቀሳቐሱ እዮም። ንድሕንነትካን ንድሕንነትካን ኢልካ ኣብ
ጀርመን ብዙሕ ሕግታት ትራፊክ ኣሎ። መብዛሕትኦም ኣጸቢቕካ
እትፈልጦም ኪመስሉኻ ኸለዉ ገሊኣቶም ከኣ ሓድሽ ኪዀኑ
ይኽእሉ እዮም።
እቲ ልዕሊ ዅሉ ኣገዳሲ ዝዀነ ሕግታት፥ ሓላላይ ኹን ንርእስኻን
ንኻልኦትን ድማ ኣብ ሓደጋ ኣይተእቱ።
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ትሕዝቶ

ብእግርኻ ትኸይድ

6-11

ብሽክለታ፣ መዘወሪ ጽዕነት፣ ኢ-ስኩተር ትዝውር

12-19

እተጠዋወየን እተቘርጸን ሞተር ብሽክለታ ትዝውር

20-21

ብማኪና ትዝውር

22-27
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ገጻት 6-11

ብእግሪ ምግዓዝ

•
•
•
•
•
•
•
•

መገዲታት እግረኛ
ደረት መንገዲ
ምርኣይ ከምትረአ ምግባር
ዞናታት እግረኛ
ብዙሕ ትራፊክ ዘይብሎም ቦታታት
ሓባራዊ መገዲ እግሪ/ብሽክለታ
ጐደና ምስጋር
መደበራት

ገጻት 12-19

ብብሽግለታን ኢ-ስኩተርን ምግዓዝ

• እቲ ውሑስ ብሽግለታ
• ርሕቀት ምግዳፍ
• ምጥዋይ
•	መንገድታት ብሽግለታን ዞባታት
ኣእጋርን
• ሀልመት ብሽግለታ ምኽዳን!
• ብሽግለታ ጽዕነት
• ኢ-ስኩተር
ገጻት 20-21
•	መዓስ ከ ሞፋ፣ ሞፐድ፣ ብሽግለታ
ሞቶር ክዝውር እፍቐድ፧
• ግዴታ ሀልመት
• ዝተኻፈለ መንገዲ ብሽግለታ/ሞፋ
• ሞቶር ምዝዋር

እተጠዋወየን ሞተር (ሞፋ)፣
ሞፐድን ሞቶር ብሽክለታን

ብማኪና ምጕዓዝ

ገጻት 22-27
• መኪና ካብ መዓስ ክዝውር እኽእል፧
• ግዴታ ምእሳር መንበር
• መናብር ቆልዑት
•	ኵነታት ኣየርን ኣገባብ ምምራሕ
ማኪናን
• ህጹጽ ኣገልግሎት 112
• ቀይሕ = ደው በል
• መእተዊ ቦታ
•	መገዲ ሃገርን ኣውቶባን(ፍጡንን
ስልጡንን መንገዲ)
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ብእግርኻ ትኸይድ

ኣብ ከተማታት ብእግሮም ዝጐዓዙ ሰባት
ብእግሮም ዝጐዓዙሉ መገድታት ኣለው። ወትሩ
ነዚ መገድታት እዚ ተጠቐመሉ። ጽርግያታት
ንሞተር ማካይንን ብሽክለታን እዩ።
መገዲ እንተ ዘየልዩ ብጐድኒ መገዲ ተመላለስ።

ኣብ ወጻኢ ኸተማታት እንሆ ብጸጋማይ
ሸነኽ መገዲ ኽትከይድ ጥራይ እዩ ዚፍቀደልካ፣
ከመይሲ ነቲ ዚመጽእ ዘሎ ትራፊክ ብዝሓሸ
መገዲ ኽትርእዮ ትኽእል ኢኻ፣ ኣድላዪ እንተ
ዀይኑ ኸኣ ኣቋሪጽካ ስጕምቲ ውሰድ።
በብሓደ ብተርታ ጕጅለ ኮይንኩም ኪዱ።
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ሓድሓደ ግዜ ብእግሮም ዝጐዓዙ ሰባት
ጥራይ ብምሉኡ ጐደናታት ወይ ከባቢታት
ይህልዉ ኢዮም - እዚ ጐደናታት እዚ ናይ
ኣጋር ጐደናታት ይበሃል።
1ትራፊክ ዝመልኦ ኸባቢ ኣጋር ንብምሉኡ
ጐደናታት ክጥቀሙሉ ይኽእሉ ኢዮም
መራሕቲ ማካይንን ዘወርቲ ብሽክለታን ከኣ
ንኣጋር ፍሉይ ቈላሕታ ክገብሩሎም ኣለዎም።

ቈልዑ ኣብ መገዲ ክጻወቱን ምስ እተፈላለያ
ናይ ቈልዑ ማካይን (ንኣ. ሰለስተ ብሽክለታታት
ብሽክለታታት ብሽክለታታት ወዘተ) ክዝውሩን
ተፈቕደሎም። መራሕቲ ማካይን ነዚ ኣብ
ግምት ብምእታው ብእግሮም ክዝውሩ
ኣለዎም።
ይኹን
እምበር
ተጠቀምቲ
መገዲ
ንሓድሕዶም ኪዓናቕፉ የብሎምን። ይኹን
እምበር ኣጋር ፍሉይ መሰል የብሎምን።

ዕራርቦታት ወይ ለይቲ ብርሃን ወይ
ዜንጸባርቕ ክዳውንቲ ምኽዳን ጽቡቕ እዩ
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ዘወርቲ ብሽክለታ ኣብ ገሊኡ መገዲ ኣጋር ሓድሓደ
ግዜ ኸኣ ብእግሮም ክዝውሩ ይፍቀደሎም ኢዩ።
እንተዀነ ግን ኣብኡ ምልክት ክህሉ ኣለዎ።
ሓድሕዳዊ ኣኽብሮት ብሕልፊ ኣገዳሲ እዩ።
ሓባራዊ መገዲ ኣጋርን መገድን ብሽክለታን
መገዲ ኽትሰግር እንተ ደሊኻ ብቐጥታን
ብቕልጡፍን ክትገብሮ ኣሎካ። ንሞተር
ማካይንን ብሽክለታን ፍሉይ ክንክን ግበን።
ዚከኣል እንተ ዀይኑ ኣብ መንጎ ደው ዝበላ
ማካይን ኣይትሳገር።
ዋላ እውን ንእሽቶ ኣንፈቱ እንተ ዀነ ክትሰግሮ
ኣብ እትኽእለሉ ቦታ እንተ ተጠቐምካ ዝሓሸ እዩ።
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ብርሃን ትራፊክ
ኣጋር እተፈላለየ መብራህቲ ትራፊክ ኣለዎም።
መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ መስቀላዊ መገዲ
ሓድሓደ ግዜ ግን ኣብ መንጎ እዩ ዘሎ።
ብቐይሕ ጌርካ ወትሩ ደው ክትብል ኣሎካ።
ቀጠልያ ዄንካ ኽትከይድ ተፈቒዱልካ ኣሎ።
ይኹን እምበር እቲ መራሕ ማኪና ወይ እቲ
ብሽክለታ ደው እንተ ኢሉ ጽን ኢልካ ስዓቦ።

ጽሩይ ኣጋር
መብራህቲ ትራፊክ
መብዛሕትኡ ግዜ ብጫ
መተርኣስ ስለ ዘሎ ቀጠልያ
ምእንቲ ኪኸውን መብራህቲ
ትራፊክ ክትጽቀጥ ኣሎካ።
ቀጠልያ ክሳብ ዝዀነ ተጸበ።

ዘብራ መንገዲ
ሕጂ እውን እንተ ዀነ ብዘይ ገለ ጕድኣት
መገዲ ኽትሰግር ትኽእል ኢኻ። ማካይን
ደው ኪበላ ኣለወን። ብኽብረትካ ተጠንቀቕ
ክትሓልፍ ከም እትደሊ ንጹር ግበር እተን
ማካይን ደው ክሳብ ዝበላ ንመገዲ
ቐልጢፍካ ክሳብ ዝሰግራ ተጸበ።
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ማእከላይ ደሴት
ማካይን ግድን ኣብዚ ደው ኪበላ ኣየብቅዓን
እየን። ስለዚ እቲ መገዲ ጽሩይ እንተ ዀይኑ
ተጠንቂቕካ መርምር እሞ ቀልጢፍካ ናብታ
ደሴት ከድካ። ትራፊክ ካብ ኣንጻሩ ኣንፈት
እንተ መጺኡ ኣብኡ ክትጽበ ትኽእል ኢኻ።

ዓበይቲ ማካይን ሒዝካ ጐደናታት ክትሰግር
ከለኻ ተጠንቀቕ
እዞም ሰባት እዚኣቶም ቀልጢፎም ኪዝርግሕዎ
ስለ ዘይክእሉ ወትሩ ቐዳምነት ይወሃቦም እዩ።
ምስ ንኣሽቱ ቘልዑ ትጐዓዝ እንተ ኣሊኻ
ኣብ መገዲ ምእንቲ ኸይዘልሉ ብኢድ
ውሰድዎም።
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ሰማያዊ ብርሃን ዘለዋ ማኪና እንተ ርኢኻ
ወይ መለኸት (ታቱታታ) እንተ ሰሚዕካ ኣዚኻ
ኽትጥንቀቕን ናብ መገዲ ኽትኣቱን ኣሎካ።
መብዛሕትአን እዘን ማካይን እዚኣተን ፖሊስ
መጥፋእቲ ሓዊ ወይ ኣምቡላንስ ህጹጽ
ኣጠቓቕማ እየን።

ኣውቶቡሳት ኣብ ጀርመን ብምልክት ኢድ
ጠጠ ከተብሎም ኣይትኽእልን። ኣብ መጸበያ
ኣውቶቡስ ጥራይ እዮም ደው ዚብሉ።
መብዛሕትኡ ግዜ እቲ እትነቕለሉ ግዜ
ዚወጸሉ ሰሌዳ ግዜ እውን ኣሎ።
ወትሩ ናብ ትራፊክ ተጠንቀቕ ኣቓልቦኻ
ዚሰርቕ ነገራት ድማ ኣወግድ!
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ብሽክለታ ትዝውር

ብመሰረቱ እዚ ሕግታት ትራፊክ እዚ
ንተሽከርከርቲ ኣብቶም መራሕቲ ማካይን
ዝውዕል ኢዩ።
(መሰላት መገድታት፣ ሓደ ጐደና መብራህቲ፣
ትራፊክ...)
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ክትጐዓዘሉ እትኽእል ብሽክለታ
ሓንቲ ብሽክለታ መብራህቲ፣ ፍራሳት
ከምኡውን ደወል ክህልዋ ኣለዎ።
ሓደ ሰብ ጥራይ እዩ ብሽክለታ ኺዝውር
ዚፍቀደሉ።
ክልተ ብርእሶም ዚመሓደሩ
ፍራሳት (ቅድሚትን ድሕሪትን)
ዓብዪ ኸባቢ ነጸብራቕ
(ቀይሕ) ከምኡውን
ናይ ድሕሪት ብርሃን
(ቀይሕ)

ንእሽቶ ረትሮ-ነጸብራቕ (ቀይሕ)

ብሩህ ድምጺ
ዝስማዕ ቃጭል

ነጸብራቕ (ጻዕዳ)
ብርሃን ርእሲ (ጻዕዳ)

ኣብ ሓደ ፔዳለ ኽልተ ረትሮነጸብራቕ (ብጫ)
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ዲናሞ ወይ
ናበንዲናሞ

ክልተ ናይ ዓይኒ
ነጸብራቕ ድሙ (ኣብ
ሓደ መንኰርኰር) ናይ
ነጸብራቕ ቀጸላታት ወይ
ናይ ዓይኒ ነጸብራቕ
(ብጫ)

ንኣሽቱ ቆልዑት ኣብ ፍሉያት መናብር
ወይ ተስሓብቲ ብውሑስ ኮፍ ክብሉ
ኣለዎም።
ብእተኻእለካ መጠን ብሽክለታ ናብ የማን
ክትከይድ ኣሎካ።
ካብ ደው ዝበላ ማካይን ርሒቕካ ብሃንደበት
ናብ እተኸፍተ ማዕጾ ኽትኣቱ ኣይትኽእልን
ኢኻ።
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ዚከኣል እንተ ዀይኑ ጐድኒ ጐድኒ ብሽክለታ
ኣይትውጣሕ። ምስ ብዙሓት ሰባት ብሓባር
ትጐዓዙ እንተ ኣሊኹም በብሓደ ።
ብጸጋማይ ወይ ብየማን ብሽክለታ ኽትዘውር
እንተ ደሊኻ ወትሩ ብኢድካ ዘርጊሕካ ነዚ
ኽትሕብር ኣሎካ። ቅድሚ ምጥዋቕካ እቲ
መገዲ ንጹር ምዃኑ ኣረጋግጽ።

ኣብ መገዲ ናይ የማናይ መገዲ ምልክት
እንተ ዘይተገይሩ እቲ ኻብ የማን ዚመጽእ
ተጠቃሚ መገዲ ፈለማ ብመስቀላዊ መገዲ
(የማን ቅድሚ ጸጋም) ኪሓልፍ ይኽእል እዩ።
ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኻብ የማን ናብ ጸጋም
ዚግበር መስቀላዊ መገዲ መራሕቲ ማካይን
ፈለማ ብሽክለታ ኻብ የማናይ ማኪና ኺመጹ
ኺፈቕዱሎም ኣለዎም።

ብሽክለታ ዘወርቲ፣ ንኣ.. መብራህቲ ትራፊክ
ወይ ኣንፈት ጕዕዞ ኣብ ሓደ ጐደና ማኪና ናይ
ምምራሕ ፍሉይ መምርሒታት ኣሎ።
“ብነጻ ዘወርቲ ብሽክለታ“ ዝብል ተወሳኺ
ምልክት
ኣብ መገዲ ብሽክለታ ጻዕዳ ብሽክለታ ዘለዋ
ሰማያዊት ምልክት እንተድኣ ኣልዩካ ነዚ
መገዲ ብሽክለታ እዚ ክትጥቀመሉ ኣሎካ።
ብዘይ ከምዚ ዝኣመሰለ ምልክታት ኣብ መገዲ
ኽትከይድ ተፈቒዱልካ ኢዩ እንተዀነ ግን ኣብ
መገዲ ብሽክለታ እውን ክትጸንዕ ትኽእል ኢኻ።
መገዲ ብሽክለታ/
ንመገዲ ብሽክለታ ኸምዚ ዝኣመሰለ ምልክት
እንተ ኣልዩካ ሓደ ብቕዓት ተጠቐም። ድሕሪኡ
ምስተን ኣብ መገዲ ዘለዋ ማካይን ማኪና
ኽትዝውር ኣይፍቀደሉን እዩ።
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ኣልኮላዊ መስተ እንተ ሰኺርካ ብሽክለታ
ኣይትዝውር።
ብሽክለታ ኽትዝውር ከለኻ ተሌፎን
ኣይትድውል።

ብሽግለታ
ብፍጹም
ክትዝውር
ዘይፍቐደልካ ጽርግያታት ኣለው፣ ንኣ.
ኣውቶባናት ወይ ናይ መካይን መንገድታት።
መገዲ ኣጋር ወይ ዞባ ኣጋር እውን ብሽክለታ
ዘወርቲ ምልክት ክኽፈተሎም ይኽእል ኢዩ።
ድሕሪኡ እቶም ዘወርቲ ብሽክለታ ኻብቶም
ብእግሮም ዚጐዓዙ ብፍጥነት ኪዝውሩ
ኣይፍቀደሎምን እዩ ንስኻ ድማ ክትሓልየሎም
ኣሎካ።
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ኣስተውዕሉ፦ እቲ መራሕ ማኪና ናብ
የማን እንተ ተጠውዩ ኣይርእየካን
ይኸውን። ስለዚ ካብታ ማኪና ርሓቕ እሞ
ኣድላዪ እንተ ዀይኑ ነቲ ዝረኸብካዮ
ፍሉይ መሰል እንተ ሓደግካዮ ይሓይሽ።

ዚከኣል እንተ ዀይኑ ብሽክለታ ኽትዝውሩ
ኸለኹም ቍራዕ ርእሲ ግዝኡ። እዚ ኸኣ
ካብ ከቢድ ጕድኣት ርእስኻ ኼዕቍበካ
ይኽእል እዩ።

ቈልዑ ድሕሪ 8 ዓመት ልደቶም ኣብ መገዲ
ማኪና ክዝውሩ ጥራይ ኢዮም ዝፍቀደሎም
እዚ ድማ ኣብ መገዲ ጥራይ ኢዩ።
ኣብ ጀርመን ዝነብሩ ቘልዑ መብዛሕትኡ ግዜ
ኣብ መበል 4 ክፍሊ መባእታዊ ቤት ትምህርቲ
ብሽክለታ ይፍተኑ ኢዮም።
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እቲ ዅነታት ትራፊክ ኣዝዩ ዜደናግር
እንተ ዀይኑ ካብታ ብሽክለታ ወጺእካ
ኽትደፍኣ ትኽእል ኢኻ።
ድሕሪኡ ከም ብእግርኻ ዚኸይድ ሰብ
ክትከውን ኣሎካ።

ብሽግለታ ጽዕነት
ኣብታ ኸተማ ብሽክለታ ጽዕነት እውን
ክትጐዓዝ ትኽእል ኢኻ። ኵሉ እቲ
ንተሽከርከርቲ
ዚምልከት
ሕግታት
ንመራሕቲ ብሽክለታ ጽዕነት እውን
ዚምልከት እዩ። ብሽክለታ ጽዕነት ቅድሚ
ምጥቃምካ ኣጸቢቕካ ፍለጦ። ንቘልዑ
ብፍሉይ መገዲ ኣዕቍቦም ቍራዕ ርእሲ/
ሄልመት ዀነ ዅሎም ተጓዓዝቲ ድማ
ግበር።

ናይ ብሽግለታ ፍጡን መንገዲ
እቲ ብሽክለታ ዝዝውሩሉ ቀጠልያ
ፍላጻ ንየማን ናብቲ መከላኸሊ
መገድታት ብሽክለታታት ወይ
ብቐይሕ ደረጃ እተነድፈ መገድታት
ብሽክለታ ንኽምለሱ የኽእሎም።
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ብኢ-መይል ትዝውር
መገድታት
ብሽክለታታት
መገድታት
ብሽክለታታት ከምኡውን ብሽክለታታት
ኣብ ዚጐዓዘሉ መገዲ ኢ-ሞተር ብሽክለታ
ኺጐዓዛ ተፈቒዱለን ኣሎ። እዚ እንተ ጠፊኡ
ጥራይ እዩ ናብ መገዲ ኪቕየር ዚፍቀደሉ።
ኣብ መገዲ ኣጋር ኣብ ዞባ ኣጋር ከምኡውን
ኣንፈት ጕዕዞ ኣብ ዚጻረር ሓደ ጐደና ኢ-መይል
ምጥቃም ክልኩል እዩ።

ኣብ ሓደ ጐደና ምእታው እንተ ተኸልኪሉ
እቲ „ብነጻ ዘወርቲ ብሽክለታ“ ዚብል ተወሳኺ
ምልክት ኣብ ንኣሽቱ ናይ ኤለክትሪክ ማካይን
እውን ይውዕል እዩ።
ንኣሽቱ ናይ ኤለክትሪክ ማካይን ኣብ ካልእ
ቦታታት ትራፊክ ምጥቃም በቲ „ንኣሽቱ ናይ
ኤለክትሪክ ማካይን ብነጻ“ ዝብል ተወሳኺ
ምልክት ክፍቀድ ይከኣል ኢዩ።
መራሕቲ ማካይን ኢ-ሞተር እተቐርጸ ወረቐት
ፈተና ወይ ፍቓድ መራሕ ማኪና ኣየድልዮምን
እዩ።

ናይ ኤለክትሪክ ሞተር ብሽክለታ (ንእሽቶ ናይ
ኤለክትሪክ ማኪና) ንምዝዋር ዝወሓደ ዕድመ
14 ዓመት ኢዩ።
ቍራዕ ርእሲ ኣየድለዮን። ይኹን እምበር
ቍራዕ ርእሲ ምግባር ኣብ ርእስኻ ዝወርድ
ጕድኣት ከዕቍበካ ስለ ዝኽእል ‚2] ኣጸቢቕካ
ኢዩ ዝምሕጸነካ።
ንሓደ ብኢ-መይል ዚስራሕ ሞተር ፍቓድ
መድሕን የድልየካ። እታ ኢ-መይል እትስሕብ
ሞተር ብሽክለታ እውን እንተ ዀነት ሓደ
ሰብ ጥራይ እዩ ኺፍቀደሉ ዚፍቀደሉ።
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ብሽክለታ ሞተር ብሽክለታ ትዝውር

ኣብ ጀርመን እተፈላለየ ዓይነት ሞተር
ብሽክለታታት ኣሎ እተፈላለየ ሕግታት ድማ
ይዓዪ እዩ። እዚ ዝስዕብ ግን ንዅሉ ሰብ ሕደ
ኢዩ፥
ቍራዕ ርእሲ ወትሩ ኣድላዪ ኢዩ ወትሩ
ድማ ናይ መድሕን ግዴታን ዝወሓደ
ዕድመን ኣሎ።
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ከም ሕጊ መጠን ፍሉይ ፍቓድ መራሕ ማኪና
ወይ ምስክር ወረቐት ፈተና የድልየካ እዩ።
ኣህጉራዊ ወይ ወጻእተኛ ፍቓድ መራሕ
ማኪና እንተ ኣልዩካ ብኽብረትካ ኣብ ጀርመን
ንኽንደይ ዚኣክል ግዜ ንውሓት ከም ዘለዎን
ነየናይ ሞተር ብሽክለታ ሒዝካ ኽትዝውር
ከም እተፈቕደልካን ሕተት።

ብመሰረቱ ኵለን እተን ብሞተር ዚጐዓዛ ኽልተ
መንኰርኰር ዘለወን ማካይን ኣብ መገዲ
ጥራይ ይዝውራ። ዝለዓለ ፍጥነት 25 ኪሎ
ሜተር ዝንውሓቱ ሞፒድ ጥራይ ኢዮም ካብ
ከተማታት ወጻኢ ኣብ ዝርከብ መገድታት
ብሽክለታ ክዝውሩ ዝፍቀደሎም ፍሉይ ምልክት
እንተድኣ ተረኺቡ ኸኣ ኢዩ።
ኣብዚ እውን እንተ ዀነ እቲ ብየማናይ
ኢድ ዚግበር መምርሒ ብዘይካ ብሽክለታ
ንዅሎም ተጠቀምቲ መገዲ ዚምልከት
እዩ።
ሞፒድ ሞፒድ ከምኡውን ሞተር ብሽክለታታት
ሒዝካ በቲ ትራፊክ ክትሓልፍ የብለካን።
ሞተር ብሽክለታታት ልዕሊ 2 ሰባት ኪሕዝዎ
ይኽእሉ እዮም። ቈልዑ ብሞተር ብሽክለታ
ኣይትውሰዱ።
ኣልኮላዊ መስተ ሰኺርካ እንተ ዄንካ
ብሞተር ብሽክለታ ኣይትዝውር።
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ብማኪና ትዝውር

ኣብ ጀርመን ማኪና ኽትዝውር እንተ ደሊኻ
ቅኑዕ ፍቓድ መራሕ ማኪና የድልየካ።
ኣህጉራዊ ወይ ወጻእተኛ ፍቓድ መራሕ
ማኪና እንተ ኣልዩካ ብኽብረትካ ኣብ ጀርመን
ንኽንደይ ዚኣክል ግዜን ግቡእ እንተ ዀይኑን
ሕተቶ።
ማኪና ወትሩ ውሕስነት ክትህብ ኣለዋ።
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ካብ ፈተውትኻ ወይ ካብ እትፈልጦም ሰባት
ማኪና ትካረ እንተ ዄንካ እቲ ነታ ማኪና
ዚዝውራ ሰብ ናይ መድሕን መሸፈኒ እንተ
ኣልዩካ ኣረጋግጽ።
ኵሎም እቶም ኣብታ ማኪና ዘለዉ
ተጓዓዝቲ ኣብ ድሕሪት ኮፍ መበሊ እውን
ከይተረፈ ተኣሲሮም ክኣትዉ ኣለዎም።

ኵሎም ትሕቲ 12 ዓመት ዝዕድሚኦም
ትሕቲ 150 ሰንቲ ሜተር ዝዕድሚኦም ቈልዑ
እውን ኣብ ፍሉይ ናይ ቈልዑ ኮፍ መበሊ
ክቕመጡ ኣለዎም። ከከም ዕድሚኦም
እተፈላለዩ ሞደል ኣለዉ።
ብስማርትፎንካ ተሌፎን ኣይትድውል
መልእኽቲ ኣይትጸሓፍ ወይ ማኪና
ኽትዝውር ከለኻ ኻልእ ኤለክትሮኒካዊ
መሳርሒታት ኣይትጥቀም።
ኣልኮላዊ መስተ ሰኺርካ እንተ ዄንካ
ማኪና ኣይትዝውር።
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ኣብ እተፈላለየ ዓይነት ጽርግያታት ማኪና
ኽትዝውር ዚፍቀደልካ እተፈላለየ ዓይነት
ፍጥነት ኣሎ።
ናብቲ ብየማናይ ሸነኽ መገዲ ዘሎ ምልክታት
ኣቕልብ። ከከም መገዲ ወይ ኵነታት ኣየር
ብጥንቃቐን ቀስ ኢልካ ማኪና ኽትዝውር
ኣሎካ። ብኽብረትካ ፍጥነትካ ምስቲ
ዅነታት ኣተዓራርዮ።

ሓደጋ እንተ ኣጓኒፍካ ብ112 ናብ ህጹጽ
ኣገልግሎት ጸውዕ።
ፖሊስ ክሳብ ዝመጹ ኣብቲ ሓደጋ ዘጋጠመሉ
ቦታ ጽናሕ።

ቀይሕ ክበሃል ከሎ ደው ምባል
ማለት ኢዩ! ስለዚ ብቐይሕ
መብራህቲ ወይ ብቐይሕ ደው
ኣብ ዚብለካ ምልክት (በለስ)
ኣይትዝውር። ከም ሕጊ መጠን
ንግዜኡ ማኪና ምምራሕ ክሳብ
ዚእገድ መቕጻዕቲ ይወርዶ እዩ።

ንንጽል መገዲ ዚንቀሳቐሳ ማካይን
ከይስዕባ ተኣገደ
እዚ ምልክት እዚ እንተ ኣልዩካ ንንጽል
መገዲ ዘለዋ ማካይን ሒዝካ ኽትከይድ
ኣይትኽእልን ትኸውን።
ንተሽከርከርቲ ብሽክለታ ንምርካብ 1.5
ሜተር ዚኸውን ርሕቐት ኣብ ከተማ ኣብ
ከባቢ ኸተማ ኸኣ 2 ሜተር እዩ ዚውዕል።

ኣብ ከተማ
ኣብታ ኸተማ ፍሉይ ጥንቃቐ ኺግበር ኣለዎ።
ኣብዚ ድማ ኣጋር ብሽክለታ ኣውቶቡሳት
ዓበይቲ ማካይን ሓድሓደ ግዜ ዓበይቲ ማካይን
ሓያሎ መስቀላዊ መገድታትን መብራህቲ
ትራፊክን ኣሎ።
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50

ኣብ ጀርመን መጀመርታን መወዳእታን እታ
ኸተማ ወይ ቍሸት ምልክት ተገብረ።
መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ከተማ ልዕሊ 50
ኪሎ ሜተር ኪጐዓዝ ይኽእል እዩ።

ኣነ N መንበሪ ኸባቢ ኸምኡውን ኣብ
ቅድሚ ኣብያተ-ትምህርቲ መብዛሕትኡ ግዜ
ዝተሓተ ፍጥነት 30 ኪሎ ሜተር እዩ ዘሎኒ።
እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ብምሉኡ ዞባታት ኢዩ።
እንተ ዘይኰይኑ ኣብ ከተማታት ዳርጋ ዅሉ
ደረት ፍጥነት ክህሉ ይኽእል ኢዩ፥ 10 ኪሎ
ሜተር፣ 20 ኪሎ ሜተር፣ 30 ኪሎ ሜተር፣
40 ኪሎ ሜተር ...
ስለዚ ወትሩ ነቲ ምልክታት ትራፊክ ኣቕልበሉ።
እዚ ድማ ብየማናይ ሸነኽ መገዲ እዩ ዚርከብ።

ናብ የማንን ጸጋምን ክትዘውር ከለኻ ብፍላይ
ከኣ ናብ ዜደናግር ቦታታት እንተ ቐሪብካ ኣጋር
ኰኑ ዘወርቲ ብሽክለታ ቐዳምነት ኪወሃቦም
ኣለዎ።
ኣብ ውሽጢ ኸተማታት እውን እንተ ዀነ
ንስኻን ኵሎም ተቐማጦ ማኪናን ክትኣስሩ
ኣሎኩም።
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ኣብ ጽርግያታት
ካብ ከተማታት ወጻኢ ኣብ ናይ ገጠር መገድታት
ካብ 100 ኪሎ ሜተር ንላዕሊ ብፍጥነት ክትዝውር
ኣይፍቀደሉን ኢዩ መብዛሕትኡ ግዜ ግን ካብዚ
ዝውሕድ ኢዩ። እዚ ኸኣ ግቡእ ምልክታት ይሕብር።
ኣብ መገዲ ገጠር ክትጐዓዝ ከለኻ ተጠንቀቕ፦
መብዛሕትኡ ግዜ ብዓይኒ ዚርአ ነገር እኹል
ኣይኰነን። ስለዚ ኸኣ ኢኻ ዝያዳ እተሓዝአ ማኪና
ኽትዝውር እትመርጽ።

ምልክት እንተ ርኢኻ ኣብ ትሕቲ ዝዀነ
ይኹን ኵነታት ክትበጽሕ የብልኩምን!
ድልዱል መስመር እውን ከይተረፈ ኺሰግር
የብሉን!
ናብ ጸጋም ክትዘውር ከለኻ ነቲ ዚመጽእ
ዘሎ ትራፊክ ኣቕልበሉ!
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ጽርግያ ቅልጡፍ
ከም ሓቂ እንተ ዀይኑ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መገሻ
እንተ ወሓደ ኽልተ መገድታት ኣሎ። እቲ ዝለዓለ
ፍጥነት 130 ኪሎ ሜተር እዩ።
ይኹን እምበር መብዛሕትኡ ግዜ ብምልክታት
ዚርአ ኻልእ ደረት እውን ኣሎ። ብኽብረትኩም
ወትሩ ነዚ ኣቕልቡሉ። እንተ ተጠራጢርካ ልዑል
መቕጻዕትን እገዳ ማኪና ምምራሕን ኣብ ሓደጋ
እዩ ዘሎ።

ብተወሳኺውን ኣብ ጐደናታት (ብየማናይ
ኢድ ማኪና ኽትዝውር ኣሎካ) ብየማናይ
ሸነኽ ክትዝውር ኣሎካ። ነዚ ንምርካብ ነተን
ብጸጋማይ ሸነኽ ፍጥነት ዘለወን ማካይን
ብማኪና ኽትሓልፈን ኣሎካ። ብየማናይ
ኢድ ዚግበር ስጕምቲ ኸምኡውን ምቕያር
ወይ ምጥዋይ ክልኩል እዩ።

ህጹጽ ኵነታት ኬጋጥመካ ወይ ኪበላሾ
ዚኽእል እንተ ኣጋጢሙካ ጥራይ ኢኻ
ኣብቲ እተሰብረ መገድታት ደው ክትብል
እትኽእል።
ኣብ መገዲ ሃንደበታዊ ዅነታት እንተ ኣጋጢሙካ
እሞ ተሌፎን ክትድውል እንተ ዘይክኢልካ ሓገዝ
ደሊኻ ኽትድውለሉ እትኽእል ህጹጽ ተሌፎን
ክትረክብ ኢኻ።
ሃንደበታዊ ዅነታትን ምብትታን ኬጓንፈን ከሎ
ብኽብረትካ ወትሩ ንድሕንነትካ ዚምልከት
ክዳውንት ተጠቐም። እዚ ድማ ኣብታ ማኪና
ክርከብ ኣለዎ። እንተ ዘይኰይኑ ክርአ ዘይክእል
ክዳውንቲ ምኽዳን ክልኩል ኢዩ።
ዕረፍቲ እንተ ደሊኻ ናብ ዕረፍቲ ኼድካ። ኣብቲ
ዘሎ መእተውን መውጽኢታትን ብማኪና
ጥራይ ኢኻ ናብ መገዲ ሞተር እትኣቱ ወይ
እትወጽእ።
ኣብ ጽርግያ ፈጺምካ ኣይትኺድ!
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ተወሰኽቲ ሓበሬታታት፥
www.germanroadsafety.de
ኣብዚ ወብ ሳይት እዚ ነታ ብሮሹር ብነጻ ብኻልእ ትርጕማት
ቋንቋ ኸተራግፋ ትኽእል ኢኻ።

28 | ኣብ ጀርመን ምግዓዝ

ዝተሓተመ ብ፥
Deutscher Verkehrssicherheitsrat (DVR)
Jägerstr. 67-69
10117 Berlin
www.dvr.de
Deutsche Verkehrswacht e.V.
Budapester Straße 31
10787 Berlin
www.deutsche-verkehrswacht.de
Unfallforschung der Versicherer (UDV)
Wilhelmstraße 43/43 G
10117 Berlin
www.udv.de, www.gdv.de
ኣዳለውቲ፦
Olivera Scheibner (DVR), Kay Schulte (DVR),
Daniel Schüle (DVW), Jörg Ortlepp (UDV)
ኣምር፣ ንድፊ፣ ጽሑፋት፥
P.AD. Werbeagentur, Meinerzhagen
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መረጋገጺ ምስሊ፥
www.dvr.de
www.shutterstock.de

