
ኣብ ጀርመን ብሽክለታ ምዝዋር፥
እቲ ልዕሊ ዅሉ ኣገዳሲ ዝዀነ ሕግታት ትግርኛ
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ናብ ጀርመን እንቋዕ 
ብደሓን መጻእኩም

ኣብ ጀርመን እውን ብሽክለታ ምዝዋር ኣዝዩ 
ህቡብ እዩ። 
ብእተኻእለካ መጠን ንተሽከርከርቲ ጀርመን 
ብብሽክለታ ምእንቲ ኽትዞራ ኣብዛ ብሮሹር 
እዚኣ ብዛዕባ እቲ ልዕሊ ዅሉ ኣገዳሲ ዝዀነ 
ኣኻይዳኻ ኣሕጽር ኣቢልና ኽንገልጾ ንኽእል ኢና። 
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ትሕዝቶ

ክትጐዓዘሉ እትኽእል ብሽክለታ 6-7

ሓፈሻዊ ሕግታት ትራፊክ 8-9

መገዲ ዘወርቲ ብሽክለታ 10-13

ኣብ መስቀላዊ መገዲ ቕኑዕ ጠባይ 14-15

ፍሉይ ሓደጋታት 16-17

ፔዳለክ ትውጥሕ 18-19

ተወሳኺ ሓበሬታን ናውትን 20
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ትግርኛ 
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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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ብሽክለታ ትዝውር

ክትጐዓዘሉ እትኽእል ብሽክለታ

ዲናሞ ወይ 
ናበንዲናሞ

ክልተ ብርእሶም ዚመሓደሩ 
ፍራሳት (ቅድሚትን ድሕሪትን)

ብርሃን-ቶን ደወል 

ነጸብራቕ (ጻዕዳ)
ብርሃን ርእሲ (ጻዕዳ)

ዓብዪ ኸባቢ ነጸብራቕ 
(ቀይሕ) ከምኡውን 
ናይ ድሕሪት ብርሃን 
(ቀይሕ)

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

ንእሽቶ ረትሮ-ነጸብራቕ (ቀይሕ)

ኣብ ሓደ ፔዳለ ኽልተ ረትሮ-
ነጸብራቕ (ብጫ)

ሓንቲ ብሽክለታ መብራህቲ፣ ፍራሳት 
ከምኡውን ደወል ክህልዋ ኣለዎ።
ሓደ ሰብ ጥራይ እዩ ብሽክለታ ኺዝውር 
ዚፍቀደሉ።
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የማናይ ኢድ ማኪና ምምራሕ
ኣብ ጀርመን እቲ የማናይ ኢድ ምምራሕ 
ማኪና ብሓፈሻ ይዓዪ እዩ። ስለዚ ብየማናይ 
ሸነኽ መገዲ ብማኪና ተጐዓዝ። ደው ዝበላ 
ማካይን ንምርካብ እኹል ርሕቐት ይኑርካ። 
ማዕጾ ማኪና ኽትከፍተልካ ትኽእል ኢኻ። 
ወትሩ ብጸጋማይ ሸነኽ ንኻልኦት ማካይን አረ 
ኣብ ፍሉይ መገድታት ዘወርቲ ብሽክለታ እውን 
ከይተረፈ የጋጥሞም ኢዩ። 

የማናይ መገዲ ሕጊ „የማን  ቅድሚ 
ጸጋም“

ኣብ መስቀላዊ መገዲ ምልክት ትራፊክ ወይ 
መብራህቲ ትራፊክ እንተ ዘየልዩ ንየማን 
እቲ „የማን ቅድሚ ጸጋም“ ዚብል መምርሒ 
ይዓዪ እዩ። ከምዚ ኺበሃል ከሎ እቶም ካብ 
የማን ዝመጹ ሰባት ፈለማ ማኪና ኺዝውሩ 
ይፍቀደሎም ማለት እዩ።

ንምልላይ ኣጸጋሚ ዝዀነ መስቀላዊ 
መስመራት ወይ መስመራት ፍሉይ ምልክት 
ኣለዎ ኣብዚ እውን „የማን ቅድሚ ጸጋም“ 
ተባሂሉ ኣሎ።

ምልክታት ቀዳምነት
በዚ ምልክታት ትራፊክ እዚ ናብ ካልኦት 
ማካይን ኣቲኻ ኽትጽበ ኣሎካ።

ጠጠው በል! ግራንት 
ብየማናይ መገዲ

ግራንት ብየማናይ 
መገዲ

ሓፈሻዊ ሕግታት ትራፊክ
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በዚ ምልክታት ትራፊክ እዚ ካልኦት 
መራሕቲ ማካይን ቅኑዕ መገዲ 
ኺህቡኻ ኣለዎም። 

ንተጓዓዝቲ ዚኸውን ሕግታት፦
• ብሽክለታ ክዝውር ዝፍቀደሉ ሓደ ሰብ ጥራይ ኢዩ።
• ንኽልቲአን ኣእዳውካ ኣብቲ መተሓላለፊ ኣቐምጦ።
• ዚከኣል እንተ ዀይኑ በብሓደ ተዘዋወሩ።
•  ወትሩ ቝራዕ ርእሲ ብሽክለታ ተኸደን። ካብ ከቢድ ጕድኣት ርእስኻ ኬድሕነካ 

ይኽእል እዩ።
•  ዘወርቲ ብሽክለታ ምስ ካልኦት ማካይን ክለግቡ ኣይፍቀደሎምን ኢዩ።
•   ስርዓታት ትራፊክ ክትሕሉ ኣሎካ። ዘወርቲ ብሽክለታ እውን ብፖሊስ ደው በሉ እሞ 

ብገንዘብ ተቐጽዑ።
• ብሽክለታ ኽትዝውሩ ኸለኹም ተሌፎን ኣይትድውሉ። 
• ኣልኮላዊ መስተ እንተ ሰኺርካ ብሽክለታ ኣይትዝውር።
• ኣብ ኣፍ ደገታትን መውጽኢታትን ንምዝርጋሕ ወትሩ ድሉው ኩን።
•  መጠንቀቕታ፥ ዓበይቲ ማካይን ብቐሊሉ ዕሽሽ ተባሂሉ እዩ ዚርአ፣ ስለዚ ኸኣ ኢኻ 

ወትሩ ብድሕሪ እታ ማኪና ደው ኢልካ ደው እትብለካ።
•  ንኣሽቱ ቘልዑ ኣብ ኮፍ መበሊ ቘልዑ ወይ ኣብ ፍልይቲ ተጐታቲት ጥራይ እዮም 

ዚጐዓዙ።

ቀዳምነት ዘለዎ ጽርግያቀዳምነት ኣብ ትራፊክ ሓፈሻዊ ሕግታት ትራፊክ
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መገዲ ዘወርቲ ብሽክለታ 

እታ ብሽክለታ ማኪና ስለ ዝዀነት ብመሰረቱ 
ናይ መገዲ ኢያ። ቈልዑ ክሳብ መበል 8 ልደቶም
ኣብ መገዲ ማኪና ክዝውሩ ኣለዎም። ቈልዑ 
ክሳብ መበል 10 ልደቶም በቲ መገዲ ኣጋር 
ክጥቀሙ ይፍቀደሎም ኢዩ። 

ኵሉ ሰብ ኣብ መገዲ ማኪና ምምራሕ ክልኩል 
እዩ፣ እዚ ነቶም ምስ ደቆም ዜሰንይዎም ወለዲ 
እውን ዚምልከት እዩ።

መገዲ  ብሽክለታ  ካብ መገዲ ብጥውይዋይ 
መገድን ካብቲ ጽርግያን ብምልክት ብእግሪ 
ወይ ብትሑት መጋረጃ እዩ ዚፍለ።

እቲ  መስመር ብሽክለታ  ኣብ መገዲ 
ጽኑዕ ጻዕዳ መስመር ከምኡውን ሰማያዊ 
ናይ ብሽክለታ ምልክት ኣለዎ። ማካይን ነዚ 
ኣይጥቀሙን ይዀኑ።

መገዲ ብሽክለታ/
ሽራጥ ብሽግለታ
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እቲ  መከላኸሊ ገመድ  ኣብ መገዲ ብኽፉት 
መስመር ከምኡውን ብሽክለታ ስእሊ ኣለዎ። 
ማካይን ካብ ዚመጻ ትራፊክ ኪርሕቃ እንተ 
ኣድለየን ጥራይ እየን ኪጥቀማሉ ዚኽእሉ። 

ልሙድ መገዲ ኣጋርን መገድታት 
ብሽክለታን እውን  ኣሎ። ዘወርቲ ብሽክለታ 
ኣብ መገዲ ብሽክለታ (መገዲ እገዳ) ክማልኡ 
ኣለዎም። ነታ መገዲ ምስቶም ብእግሮም 
ዚጐዓዙ ሰባት ከተካፍሎም ኣሎካ።
 
ስለዚ፥ ነቶም ብእግሮም ዚኸዱ ሕልና ይሃልወካ 
ኣድላዪ እንተ ዀይኑ ኸኣ ብማኪና ምእንቲ 
ኽትሓልፍ ደወል ደወል።

ብእግርኻ ምኻድን መገዲ 
ብሽክለታምዝዋርን
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FREI

መገዲ ብሽክለታ መገዲ ኣጋርን መገድን ኣብ ጥቓ መገዲ 
ብሽክለታ ኣብ ጥቓ

ዘወርቲ ብሽክለታ ናብዚ ክኸዱ ኣለዎም፥ 
መገዲ ብሽክለታ ኣብ ሰማያዊ ድሕረ-ባይታ ጻዕዳ ብሽክለታ ምስ ተጻሕፈት 
ዕንቅፋታት እንተ ዘየልዩ ኽትጥቀመላ ኣሎካ። ድሕሪኡ ኻብቲ መገዲ 
ተጠንቂቕካ ኽትርሕቕ ተፈቕደልካ። ኣብ መገዲ ዜተኣማምን ለውጢ 
ኽትገብር እንተ ዘይክኢልካ ክትወርድን ካብቲ ዕንቅፋት ክትርሕቕን ኣሎካ። 

ብዘይ ምልክት መገዲ ብሽክለታ ኺጐዓዝ ዚኽእል እኳ እንተ ዀነ ክትጥቀመሉ 
ግን ኣየድልዮምን እዩ። ኣብዚ እውን ኣብ መገዲ ማኪና ኽትዝውር ትኽእል 
ኢኻ።

ዘወርቲ ብሽክለታ ኣብዚ ክውጥሑ 
ተፈቒዱሎም ኣሎ -
ካልእ ቦታታት (ንኣ. መገዲ ኣጋር ዞባ ኣጋር) 
ኣብ ጥቕሚ ኺውዕል ዚኽእል „ብነጻ 
ብሽክለታ ምዝዋር“ ወይ „ብኽልቲኡ 
ሸነኽ ብሽክለታ ምዝዋር“ ዚብል ተወሳኺ 
ምልክት እንተ ኣልይዎ ጥራይ እዩ።
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ዘወርቲ ብሽክለታ  ኣብዚ  ክውጥሑ ኣይፍቀደሎምን ኢዩ -

ኣብ ዞባ ብሽክለታ ብዘይካ ንኣሽቱ 
ናይ ኤለክትሪክ ማካይን ካልእ 
ትራፊክ ክዝውተር ኣይፍቀድን 
ኢዩ።

መገዲ ሞተር

ትራፊክ ብሽክለታ 
ምኽልክል

ጽርግያ ቅልጡፍ መገዲ እግረኛ ኣብ እተፈላለየ 
ዓይነት ማካይን እገዳ

ጽርግያታት ብሽክለታ  ንተሽከርከርቲ 
ብቐጥታ ርክብ ንኽገብሩን ብፍጥነት 
ንኽውሕዙን የኽእሎም።

በዚ ምልክት እዚ ናብ ጽርግያታት ክትኣቱ 
ኣይፍቀደሉን እዩ።

ብዘይ እቲ „ብነጻ ዘወርቲ ብሽክለታ“ 
ዚብል ተወሳኺ ምልክት ካብ ብሽክለታ 
ወጺእካ ኽትደፍእ ኣሎካ።

13 | ኣብ ጀርመን ብሽክለታ ምዝዋር 



ኣብ መስቀላዊ መገዲ ቅኑዕ ጠባይ

ብርሃን ትራፊክ
መብራህቲ ትራፊክ ብሽክለታ እውን ክትዕዘብ 
ኣሎካ።
ፍሉይ መብራህቲ ትራፊክ ብሽክለታ እንተ 
ኣልዩካ ከተቕልበሉ ኣሎካ። 
ሓድሓደ ግዜ ብሽክለታ ዝጐዓዙን ብእግሮም 
ዝጐዓዙን ሰባት ብሓባር መብራህቲ ትራፊክ 
ኣለዎም።

ብሓምላይ  ማኪና ኽትዝውር ተፈቒዱልካ ኣሎ። እንተዀነ ግን ንቑሕ ኩን።
ብጫ  እንተ ዄንካ ናብ መስቀላዊ መገዲ ኽትኣቱ ኣይፍቀደልካን እዩ። ኣለዎም።
ኣቋሪጽካ! ንቐይሕ  ወትሩ ደው ክትብል ኣሎካ።

ሓድሓደ ግዜ ንኣብነት መብራህቲ ትራፊክ ምስ 
ፈሸለ ፖሊስ ነቲ ትራፊክ ይቈጻጸርዎ እዮም። ኢድ 
ፖሊስ ዚህብዎ ምልክታት ወትሩ ቐዳምነት 
ዚወሃቦ ነገር እዩ።

ኣብ ታሕቲ ዘሎ ኽልቲኡ ኣእዳው፥
ሕጂ ማኪና ኽትዝውር ተፈቒዱልካ ኣሎ። እንተዀነ 
ግን ንቑሕ ኩን።
ሓንቲ ኢድ ኣብ ላዕሊ እታ ኻልአይቲ ኸኣ ኣብ 
ታሕቲ ፥
ኣስተውዕል!  ቅድሚ መስቀላዊ መገዲ ነቲ ዚቕጽል 
ምልክት ተጸበዮ።
ኣጽዋር ናብ የማንን ጸጋምን ተዘርጊሑ፦
ኣቋሪጽካ!
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ክትዘውር ከለኻ ተጠንቀቕ
ብኸመይ ብደሓን ከም እትዘውር፥

1.ሹልተርብሊክ፥ 
ፈለማ ንመንኩብካ ጠምት እሞ ነቲ ትራፊክ 
ርኣዮ።

2. ምልክት ኢድ ምሃብ፥ 
ኣበይ ክትዘውር ከም እትደሊ ብኢድካ 
ብንጹር ይሕብር።

3.ምድብ፦ 
መገዲ ብሽክለታ እንተ ኣልዩካ ስዓቦ።
ቅድሚ መስቀላዊ መገዲ ኣብቲ ግቡእ 
መገድታት ኣተኵር።

ብተዘዋዋሪ ምምላስ
ኣብ መገዲ ናብ ጸጋም ክትዘውር ከለኻ ድሕንነት እንተ ድኣ ተሰሚዑካ  
ብተዘዋዋሪ ናብ ጸጋም ክትዘውር ትኽእል ኢኻ፥
1.ፈለማ በቲ መስቀላዊ መገዲ ትኽ ኢልካ ንቕድሚት ተጓዓዝ።
2.ብየማናይ ሸነኽ መገዲ ደው በል ክትወርድ የድልየካ ይኸውን።
3. መገዲ ክሳብ ዚጸሪ ተጸበ።  

ድሕሪኡ መገዲ ሰጊርኩም ቀጽሉ።

4. ተጠውየ፥ 
ናብ የማን ክትዘውር ከለኻ ነቶም ጐደና  
ብሓንሳእ ዚሰግሩ ኣጋር  ኣቓልቦ ግበረሎም። 
ናብ ጸጋም እንተ ድኣ ተጠውዩ እተን ዝመጻ  
ማካይን ክሓልፋ ወትሩ ክትፈቕደለን ኣሎካ። 
ዘወርቲ ብሽክለታ ፍሉይ ምልክት እንተ ኣልይዎም ስዓብ  ስዓቦ።

5. ሓምላይ ፍላጻ ዘወርቲ ብሽክለታ - 
ብሽክለታ ንኽትዝውሩ ቀጠልያ ፍላጻ ኣብ ዘለዎ መብራህቲ ትራፊክ እቲ ደው  
ምስ በለ ቐይሕ ኣብ ዝዀነሉ እዋን እውን ከይተረፈ ብኡንብኡ ይዘውር።
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ፍሉይ ሓደጋታት

“ዕዉር ቦታ“
ብፍላይ ዓበይቲ ማካይን ወይ ማካይን ንየማን 
ክጥወያ ኸለዋ ዘወርቲ ብሽክለታ ኣብ ሓደጋ 
ኢዮም ዝርከቡ። ኣብቲ ዓይነ ስዉር ተባሂሉ 
ዚጽዋዕ ቦታ እቲ መራሕ ማኪና ሕማቕ ይርእየካ 
ወይ ፈጺሙ ኣይርእየካን እዩ። 

ተጠንቂቕካ ተጠንቂቕካ ተመራሕ። እንተ 
ተጠራጢርካ ነቲ ዝረኸብካዮ ፍሉይ መሰል 
ኣቋርጽ ወይ ወሪድካ ናብ መገዲ ኣጋር ቀየር። 
ኣብኡ ግን ብሽክለታኻ ኽትደፍእ ኣሎካ። 

ስለዚ
•  ወትሩ ኣብ ርሑቕ ደው ብድሕሪ ናይ ጽዕነት 

ማኪና/ኣውቶቡስ ደው በል፣  ኣብ ጥቓኣ 
ቅድሚኡ ወይ ብኡብኡ 

•  ሓንቲ ናይ ጽዕነት ማኪና/ኣውቶቡስ ብዙሕ 
ቦታ ትሕዝ። ርሕቐት ሓልዉ።

•  ተጠንቂቕካ ማኪና ምምራሕ። እንተ 
ተጠራጢርካ ነቲ ዝረኸብካዮ ፍሉይ መሰል 
ኣወግዶ። ኣብ ዓበይቲ ማካይን ወይ 
ኣውቶቡሳት ዜጋጥም ሓደጋ ብሽክለታ 
መብዛሕትኡ ግዜ ሞት እዩ ዜብቅዕ።

•  ብየማናይ ሸነኽ ማካይን ሓሊፍካ ን ዚኸውን 
እኹል ቦታ እንተ ኣልዩ ጥራይ እዩ።

•  ምስቲ መራሕ ማኪና ብዓይንኻ ተራኸብ።

ዘብራ መንገዲ
ኣቕሽሽቲ መገዲ ኺሰግሩ ኸለዉ ቐዳምነት 
ይወሃቦም እዩ። መገዲ ኽትሰግር ተፈቒዱልካ ኣሎ 
ኵለን ማካይን እንተላይ ብሽክለታታት ክጽበያ 
ኣለወን። 
ኣብዚ እውን እንተ ዀነ ብዘይምእዛዝ መቕጻዕቲ 
ኪቕጻዕ ይኽእል እዩ።
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ካልእ ሓደጋታት
ኣብ ሓባራዊ መገድታትን መገድታት ብሽክለታን  ብፍላይ ብጥንቃቐ  
ከምኡውን ብፍጥነት ስለ እትዝውር ወትሩ ኽትዝርጋሕን ከተቋርጽን 
ትኽእል ኢኻ! ፍጥነትካ ምስቶም ዚመላለሱ ኣተዓራርዮ። 
ብተወሳኺውን ኣብ መስመራት ማካይንን መእተዊ ንብረትን ዘለዉ 
መራሕቲ ማካይን ዕሽሽ ይብልዎ እዮም። 
መዓጹ ብሃንደበት ኪኽፈት ስለ ዚኽእል ካብ ደው ዝበላ ማካይን ርሓቕ።

ኣብ ጉዳይ ሓደጋ
ሓደጋ እንተ ኣጓኒፍካ ሓገዝ ደሊኻ ጸውዕ። ብዛዕባ እቲ ሓደጋ 
ኸይነገርካ ኻብቲ ቦታ ኣይትውገድ። እዚ ኸኣ ኪቕጻዕ እዩ።
ቍጽሪ ተሌፎን ናይቲ ማእከል ምትሕብባር ድሕነት 
ደወል - 112
እዚ ቝጽሪ ተሌፎን እዚ ዋላ እውን ኣብ ተሌፎንካ ብዘይ 
ልቓሕ እዩ ዚዓዪ።

ማእከል ምትሕብባር ድሕነት ነዚ ዝስዕብ ሕቶታት 
ክሓትት ኢዩ፥
ሓደ ነገር ኣበይ እዩ ኣጋጢሙ፧
ብልክዕ እንታይ ኰነ፧
ብዙሓት ሰባት ብኸመይ ይትንከፉ፧
ዓይነት ጕድኣትን ጭንቀትን እንታይ እዩ፧

ተወሳኺ ሕቶታት ክሳብ እትሓትት ተጸበ!
ኣምቡላንስ ወይ ፖሊስ ተጸበ እሞ ሓበሬታ ሃብ።
ንገዛእ ርእስኻ ኽትድውለላ እንተ ዘይክኢልካ ሓገዝ ምእንቲ ኺረኽቡ ንኻልኦት ብዛዕባ ዅነታት እቲ  
ኣፍልጦም።
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ፔዳለ እንተ ተወጢሕካ ብኽብረትካ ነቲ 
ኣቐዲሙ እተዋህበካ ስልጠና ኣቕልበሉ።

ፔዳለ ክሳብ 25 ኪሎ ሜተር ዚበጽሕ ኤለክትሪክ 
ስለ ዘለዎ ንምዝዋር ከኣ ስለ ዚሕግዝ ሓድሓደ 
ግዜ ቅልጡፍ ክትከውን ትኽእል ኢኻ። 

እቲ ምላሽ ዚህበሉ ግዜ ኻብቲ ልሙድ 
ብሽክለታ እተፈልየ እዩ።

ፔዳለክ ትውጥሕ
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ፔዳለክ ትውጥሕ

በቲ ፔዳለ ጌርካ ኣብ መገዲ ብሽክለታ ኽትጐዓዝ 
ትኽእል ኢኻ ክትውጣሕ እውን ኣሎካ። 

ብሽክለታታት እውን ተመሳሳሊ ሕግታት 
እዩ ዘለዎ። በቲ መገዲ ኣጋር ክትጥቀም 
ኣይፍቀደልካን እዩ። ጽርግያታት ብሽክለታ 
ኽትጥቀም ተፈቒዱልካ ኣሎ።

ፔዴለክ ንምጥቃም ቍጽሪ መድሕን ወይ 
ዝወሓደ ዕድመ ኣየድልየካን ኢዩ። 

ይኹን እምበር ቍራዕ ርእሲ ኽንገብር 
ብጽኑዕ ኢና እንመኽረና።
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www.germanroadsafety.de 

ኣብዚ ወብ ሳይት እዚ ነታ ብሮሹር ብነጻ ብኻልእ ትርጕማት 
ቋንቋ ኸተራግፋ ትኽእል ኢኻ።

ተወሰኽቲ ሓበሬታታት፥
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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
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Olivera Scheibner (DVR), Kay Schulte (DVR),
Daniel Schüle (DVW), Jörg Ortlepp (UDV)
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