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3Qaîdeyên bingehîn yên rê

Bi xêr bên ji bo Elmanyayê!

Mûmkine tu rojane li ser rêyên me derbas bibî, wek pey-
ayan, duçerxêçiyan, rêwîyên nava bus an traman, û her-
wisa pê motosiklet an erebe yê. Ji bo parastina we û ji bo 
ewlehîya te wek tevahî gelek qanûnên trafîkê li Elmanya 
hene. Gelek ji wan hûn dizanin, yên din jî gengaze bi te-
mamî nû bin.

Qanûnên herî girîng ji hemûyan re: baldar bin û xwe û 
kesên din neyêxin metirsî yê.
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              Hûn peya ne

Li bajaran, peyarê ji bo 
peyayan hene. hertim ev 
peyarêkan bikar bînin. Rê ji 
bo erebeyan û duçerxêan e. 
Ger peyarê tune be, di qira-
xa rê de bimeşe.

Li derveyî bajaran, hûn dikarin bi tenê di alîyê çepa rê de 
bimeşin ji ber hûnê çêtir trafîkê bibînin û, heke pêwîst be 
bikarin bi çûna aliyekî, bersiv bidin. Di nav komekê de li 
pişt kesên din bimeşin.

Li êwaran an li dema şewê, 
baştire ku cilên ronî an 
berqok li xwe bikin



7

Carina bi tevahî kolan e an 
herêm tenê ji bo kesên peya 
ye: herêmên vekirî bo pey-
ayan.

Di herêmên sînordar bo trafîkê peya gengaze tevahîya rê 
yê bikar bînin, livir dibe ajokar û çerxsiwar bi taybetî bal 
darîya peyayan bikin. Hinek Lîstikên Zarokan (wekî mînak 
Sêçerx) destûr tê dayin ku bêne ser rê, lê bikarhênerên rê 
nabe mudaxeleyî yekûdu bikin. Lê belê, ji bo peyayan di 
herêmên wisa da çi xalek tune ye.
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Çerxsiwar dikarin li ser hin peyarêkan 
û carna li herêmên peyayan bajon. Lê 
belê, li wir, divê nîşanek hebe. Li vir, 
rêzgirtina dualî pir girîng e.

Heke tu dixwazî di kolanê da 
derbas bî, divê tu rasterast 
û bi lez derbas bî. Hay te bi 
taybetî ji erebeyên bi motor 
û duçerxan hebe. Heke gen-
gaz be, di navbera erebeyên 
parkkirî da derbas nebe.
Wan cihan bo derbas bûnê 
bikar bînin ku bêguman bin, 
heta eger rêya demborî be:

 Çirayên trafîkê: 
 Çirayên trafîkê ji bo pey-

ayan hene. Gelek caran 
li ser durêyan e, lê car-
na di navberê da ye. Her 
tim dema ku ew sor e 
bisekinin. Hûn dikarin 
dema ku kesk e biçin. Lê 
belê, temaşe bikin û bi-
bînin, ka ajokar û çerx-
siwar rawestine.

Peyarêka parvekirî 
û rêya çerxê
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Liser çirayên trafîkê tenê bo peyayan, ge-
lek caran bişkoka zer heye bo pêl kirinê, 
da ku çira kesk dibe. Bisekine heta ku ew 
kesk dibe.

 Peyarê: 
 Li vir jî tu dikarî di rê de 

bi ewlehî derbas bibî. 
erebe divê bisekinin. 
Lê belê, ji kerema xwe 
baldar be, ku ew dixwa-
zin li wir derbas bin, li 
bendê bimînin heta ku 
wesayît disekinin û paşê 
jî bi lez li ser derbas bin

 Dûrgeha navîn: 
 Li vir wesayît nepêwîs-

te ku bisekinin. Ênca 
temaşe bikin û bibînin, 
ka rê azad e û paşê bi lez 
derbas bibe. Heke erebe 
ji rêya berevajî da bên, 
dibe hûn li bendê bimî-
nin.
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 Dema di kolanên ku tram tê ne derbas dibin, hişyar 
bin. Hertim ev sertirin, ji ber ku ew nikarin bi lez ra-
westîn. 

 

Eger tu gel zarokên biçûk 
sefer dikî, pê dest wan bigi-
re, da ku ew xwe neavêjine 
ser kolanan.
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Eger te wesayîtek bi ronahî 
ya çirisîn dît an jî dengê 
beep (fîtik) ê te bihîzit, divê 
hûn gelekî baldar bin û di 
bin tu şert û mercên da di rê 
de derbas bin. Gelek caran 
ev wesayîtên polîs, agirkuj 
an jî ambulansa ku bi awar-
te hatîye bikaranîn in.

Di Elmanyayê de tu nikarî 
otubusê bi rakirina destên 
bisekinînî. Tu tenê li rawest-
gehên otubusê da bisekinî. 
Li wir bi piranî nexşeyê rê li 
gel dema derketinê, hatîye 
qeyd kirin.

Her tim haydarî trafîkê be 
hor û gêj nebe!
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             Gava ku hûn duçerxê diajon

Di rastiyê de, qaîdeyên trafîkê ku ser motorsiwaran tê se-
panidin ser çerxsiwaran jî tê sepanidin (mafên rê, kolanên 
yek rê, çirayên trafîkê( ...

 Duçerxê dibe çira, sekîner û alarm hebe.

 Tenê kesekê destûr heye ku li duçerxeyekê siwar be. 

             

Du sekînerên 
serbixwe

Refleksa Mezin (sor) û 
bi çirayên piştê (sor)

Refleksa biçûk (sor) 
(60 cm jorî rê)

Alarma bi hêz 

Dînamo an 
dînamo ya 
navendî

Refleksa (spî)

Şirîta refleksê an du re-
fleksên (zer) di her teke-
reya xwe da

Du refleksên (zer) 
ser her pedalê

Çiraya enîya (Spî(
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 Zarokên biçûk, divê di 
kursîyên zarok an trai-
lerên taybet da bêne si-
war kirin.

 Pê duçerxê hûn naçarin ku hindî bikarin di alîyê rastê 
bajon. Lê bi qasî kêrhatî dûr ji erebeyên parkkirî bajon, 
ew nikarin li dijî vekirina nişkê yan derî, bisekinin.

 Hindî bikarin pê duçerxê ji aliyekê kolanê bo alîyê din 
neçin.

 Heke hûn dixwazin pê 
duçerxê biçine aliyê rastê 
yan çepê, hingê dibe hûn 
hertim pê kêşana destê 
xwe bo derve, vê nîşan bi-
din .
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 Ger ti nîşaneke li ser rê de neyêdîtin, bikarhênerên rê 
ku ji alîyê rastê tên dibe yekem li durêkê da derbas bin 
(rast pêş çepê). Di durêkên rast bo çepê ve, motorsiwar 
dibe bêlin ku duçerxê ku li aliyê rastê tên, di pêşî yê da 
biajon.

 Herwisa qanûnên taybet 
ji bo çerxsiwaran hene, 
ji bo nimûne, çirayên 
duçerxê an îhtîmala ajo-
tina di kolanên yek-rê û 
li dijî alîyê seferê.

 Heke ew rêya çerxê be ev tê bi nîşana 
şîn û duçerxê spî tê nîşan dan, ev rêya 
duçerxê divê bê bikaranîn. Bêyî nîşanên 
wisa we destûr heye ku li ser rê bia-
jon, lê herwisa hûn dikarin li ser rêya 
duçerxê bimînin.

 

Rûpela zêde "Duçerxesi-
warîya serbest"

Rêya 
duçerxê
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 Hinek rê hene, ku divê hûn tu caran tê da duçerxê na-
jon: bo nimûne, li ser rêya bejahî an kolanên taybet bi 
Wesayîtên Motor. Herweha peyarê an herêmên peyaya 
dikarin tenê demekê bo ajotina duçerxê bêne bikaranîn 
ku ew nîşanên çerxsiwaran liser hebe. Wekî din, çerx-
siwar dikarin bajon lê ne leztir ji peyayan û dibe ev bi 
hesaba peyayan bajon.

 Eger we alkol vexwaribe, duçerxê najon.

 Dema ku hun duçerxê diajon, neaxivin.

 Hişyarî: Heke ajokarê 
kamyonê zivirî alîyê 
rastê, gengaze ev we 
nebîne. Bi vî awayî, 
baştire hûn li pişta TIR'ê 
de bimînin.
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 Dema hûn duçerxê diajon, serpoşê motorsiwara danê-
ne serê xwe.

 Zarok tenê dikarin paş 
8 salîya xwe bikevine li 
ser rêya, pêş wî temenî 
dibe di peyarê da biajon. 
Zarok li Elmanyayê, bi 
normalî testeka ajotina 
wesayîtê di pola 4 a di-
bistana seretayî da der-
bas dikin.

 Eger rewşa trafîkê gelekî tevlîhev be, hûn herwisa di-
karin ji duçerxê peya bin û duçerxê paldin. Hingê hunê 
wekî peyayekî tevbigerin.
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              Ajotina motoreka xazê, skuter an motosikletekê   
   

Li Elmanya yê gelek cureyên cuda yên du-çerxan pê hêza-
motor ê hene, û qanûnên cuda jî ser wan tên sepandin. Lê 
babetên jêr ji bo giştan eynî ne: dibe hertim serpoş hebin û 
hertim sîgorta hebin û temenê herî biçûk ji bo bikaranînê 
hene.

Bi piranî, herwisa divê we lîsansa ajovanîya taybet, an jî 
belgeya kontrolê hebe. Eger we lîsansa ajotvanîya navne-
teweyî an bîyanî hebe, divê hûn kontrol bikin ka ev li Elma-
nyayê nirxdare û heta kengê nirxdare û ji bo ajotina kîjan 
motosikletekê kêrhatî ye.
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Di rastiyê de, hemû motorên 
du-çerxe bi tenê dikarin li ser 
rê bên ajotin. Tenê motorên 
xazê yê bi leza herî zêde 25 
km/h dikarin di rêyên duçer-
xan da- û li derveyê bajaran 
bêne ajotin, eger nîşanên 
zêde jî hebin.

Pê motorên xazê, skuter an motosikletan hûn ji trafîkê xelas 
nabin.

Divê herî zêde 2 kes li motosikletê siwar bin. qet zarokî li ser 
motosikletê siwar nekin.

Eger we alkol vexwaribe, 
duçerxê neajon.
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             Tu erebeyekê diajoy

Kî dixwaze otombîlekê li Elmanya yê bajo, divê lîsansa 
ajotvanî yê hebe. Eger we lîsansa ajotvanîya navneteweyî 
an bîyanî hebe, divê hûn kontrol bikin ka ev li Elmanyayê 
nirxdare û heta kengê nirxdare. Erebê divê hertim sîgorte 
hebe. Ger tu erebeyekî ji hevalê xwe an xizmekî xwe kirrê 
dikî, piştrast be ku sîgorteya te wekî ajotvan heye an na.

 Hemû kesên di erebeyê de, divê li ser kursî kemera 
xwe girê bidin.
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 Hemî zarokên di bin 12 salan de yê ku kêmtir ji 150 cm 
bilindin, herwisa divê li ser kursiyê zarrokan bên para-
stin.

 Telefona xwe ya mobîl di destê de ji bo telefon kirinê, 
ji bo şandina mesajên bi kar neyîne û telefona xwe ya 
hîşmend gava ku erebê diajo, bi kar neyîne.

 Dema ku we alkol vexwaribe, erebeyê neajon. 

 Ji bo tîpên cuda yê rê, sînorên cuda yê lezê hene. Lê li 
gor rewşa rê û hewa hişyarti û hêdîtir bajon.
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 Heke tu ketî nava qezaya 
trafîkê, pêwendîyê gel 
xizmeta acila 112 bigi-
rin. Û teqez li cihê bûy-
erê bimîne heta ku polîs 
digehe wir.

 Wateya sor sekinandin e! Bi vî awayî qet di dema çira ya 
sor yan nîşana sekinandina sor, de erebeyê najon.
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... li nava bajar.

Divê bi haydarîek taybetî li nava bajarî da biajon. Nava 
bajar da peya û çerxsiwar, otobus, kamyon û carna tram, 
durê û çirayên trafîkê hene.

Li Elmanyayê, destpêk û 
dawî ya bajarê an Gund bi 
nîşanek tê nîşan dan.

Li herêmên bajarî, bi normalî leza ajptina erebê heta 
50 km/h ye). Bi piranî  sînorê leza kêm li heremên 
rûniştvanan 30 km/h e. Eve hema hema di hemû herêmên 
nêzşk da norm e. Wekî din, li wê derê hema hema hemû 
sînorên lezê li herêmên bajarî: 10 km, 20 km, 30 km /h,  
40 km /h ... piştrast bin ku tam hemû nîşanên rê kontrol 
dikin.

Li herêmê 30 
kph Despê dike

Leza herî 
zêde a izn-
dayî
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Gelekî baldar bin dema ku hûn dizivirine alîyê çepê û rastê, 
bi taybetî jî, eger tu dizivirî xalên ne zelal: bêlin peya û 
duçerxesiwar ku rasterast diajon biçin, ew sertirin.

Heta li bajarên jî, divê hûn kemera xwe bigirin û zarokan di 
kursiyên taybet da biparêzin.
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... li ser rêyên welat.

Li derveyî bajar, li ser rêy-
an welat nabe hûn leztir ji 
100 km /h bajon, û pir caran 
dibe leza we pir kêmtir be. 
Eve bi nîşanên berçav hatîye 
nîşan dan. 

Hişyar be di rêyan welat de ji aliyê çepê 
jê erebeyan nebihurin, gelek caran ber-
geha we baş nayê dîtin. Ênca baştire ku 
bi hişyarî û bênferehîyek mezintir biajon. 
Ger te nîşana bihurîn ji alîyê çepê nedît, 
nabe qet ji aliyê çepê jê erebeyan bihu-
rin! herwisa, nabe hêla  yekser/berde-
wam derbas bikin!

Dema ji alîyê çepê dizivirine nav trafîkê, baldar bin!

Ji aliyê çepê jê 
erebeyan nebi-

hurin 
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 ... li ser rêya bejahî ya. 

Bi piranî, herî kêm du hêl di her alî de hene. Leza pêşniyar 
kirî a herî zêde 130 km /h e.

Bi piranî sînorên din jî hene ku pê nîşanan tên diyar kirin.
Heta li ser rêyên bejahî jî dibe hûn ji alîyê rastê biajon. Bo 
derbas bûnê divê hûn li milê çepê ji wesayîtên hêdîtir re 
derbas bibin. Bihurina li aliyê rastê, ajotina paşve an zivirîn 
qedexe ye.

Tenê di rewşa awarte an têkçûnê kesek divê li ser li milê 
dijwar ê otoban berdewam bikin.

Tenê di rewşa awarte an têkçûnê, tu dikarî li ser xeta rêya 
bejahî ya awarte rawestî.
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Di rewşên wiha de, herdem êlekên ronî bi kar bînin. Ev divê 
li wesayîtê de hebe. Wekî din, ev qedexe ye. Bo bênvedanê, 
ji cihên bênvedanê bigerin.bisekinînin. Tenê tenê di der-
geên taybetî yê têketin û derkerinê ji rêyên bejahî derkevin 
û têkevin.

Qet li ser rêya bejahî peya niçin!

Agahiyên zêdetir:

www.germanroadsafety.de 

Li ser vê malperê hûn dikarin belaş belavokan bi zimanên 
din daxin bikin.
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