
ኣብ ጽርግያታት  ጀርመን ኣብ እትጉዓዘሉ 
እዋን ካብ ምንታይ ክትጥንቀቕ ይግባእ ?
	 መሰረታዊ መምሪሒታት ናይ መጐዓዝያ

Tigrinisch
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3መሰረታዊ መምሒታት ናይ መጐዓዝያ

ንሃገረ  ጀርመን እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም !

መዓልታዊ ኣብ ጎደና ከም ኣጋር ከም ዘዋሪ ብሽክለታ ከም ተሳፋሪ ኣውቶቡስን 
ባቡር ከተማን ወይ ውን ከም ዘዋሪ ሞቶን መኪናን ትንቐሳቐስ ኢኻ። ንሓለዋ 
ናትካን ንሓፈሻዊ ድሕነት ናይ ኩሉ ሰብን ኣብ  ጀርመን ዝተፈላለየ ናይ መጓዓዝያ 
መምሪሒታት ኣሎ። ብዙሕ ካብቲ መምርሒታት ድሮ ትፈልጦ ኢኻ ገሊኡ ከኣ 
ምናልባት ይሕደሰካ ይኸውን።

ካብ ኩሉን መምሪሒታት እታ ኣገዳሲት ግን ፡ ንዓኻን ንኻልኦትን ኣብ ሓደጋ 
ከይትእቱ ተጠንቐቕ እትብል እያ።
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ትሕዝቶ

 ናይ እግሪ ጉዕዞ  6

 ናይ ብሽኽለታ ጉዕዞ  12

 ናይ ሞቶ ጉዕዞ በብዓይነተን  17

 ናይ መኪና ጉዕዞ  19

 

መሰረታዊ መምሒታት ናይ መጐዓዝያ



6 መሰረታዊ መምሒታት ናይ መጐዓዝያ

            ጉዕዞ ብእግሪ

Iኣብ ከተማታት ንኣጋር ተጓዓዝቲ 
ዝኸውን ማርሻፔዲ ኣሎ ፡፡ ኩሉ ጊዜ 
ማርሻፔዲ ተጠቐም። ጽርግያ ንመካይንን 
ንብሽክለታን ጥራሕ የገልግል። ማርሻፔዲ 
እንተዘየሎ ጸግዕኻ ሒዝካ ተጓዓዝ።

 
ካብ መንበሪ ኣባይቲ ወጻኢ ኣብ እትጓዓዘሉ ግዜ፡ ብጸጋማይ ወሰናስን ናይቲ ጽርግያ 
ተጓዓዝ ፡፡ ከምዚ ብምግባር ነቲ ብካልእ ሸነኽ ዝመጽእ ተጓዓዛይ ክተስተውዕለሉን 
ክትሪኦን ኣገዳሲ ምስዝኸውን ድማ፡ ንወሰን ክትእለ ትኽእል ፡፡ ብእኩብ ኣብ 
ትጓዓዘሉ እዋን ሓደ ድሕሪ ሓደ ተመራሪሕካ መስርዕ ሒዝካ ተጓዓዝ።

ኣብ እዋን ዕራርቦን ለይትን ድምቑን 
ዘንጸባርቕ ክዳን ምኽዳን ጽቡቕ እዩ።
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ሓደ ሓደ ጊዜ ሓደ ሙሉእ ጎደና ወይ 
ውን ዞና ንኣጋር ግዑዞ ዝተሓጽረ 
ይኸውን ፡፡ መንገዲ ኣጋር ,, ፉስጌንገር 
ዞነ,, ተባሂሉ ይጽዋዕ።

ኣብዚ ተሽከርከርቲ ክጓዓዛ ዘይፍቀደለን ከባቢ ኣጋር ተጓዓዝቲ ነቲ ሙሉእ ጎደና 
ክጥቀሙሉ ይኽእሉ። ዘወርቲ መኪናን ብሽኽለታን ድማ ተጠንቂቖም ይንቀሳቐሱ።  
ዝተፈልያ ናይ ቋልዑ ሰለስተ እግረን ብሽኽለታ ኣብዚ ጎደና እዚ ይፍቀደለን እዩ። 
ተጓዓዝቲ ግን ነንሕድሕዶም ክተዓናቐጹ የብሎምን። ኣብዚ ቀዳምነት ዝወሃቦ 
ተጓዓዚ ዝበሃል ነገር የለን።
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ኣብ ገሊኡ ናይ ኣጋር ጎደናታት ወይውን ናይ ኣጋር ዞና 
ብሽክለታት ክጓዓዛ ይፍቀደለን እዩ። ነዚ ግን ናይ ትራፊክ 
ምልክት ክህልዎ ኣለዎ። ኣብዚ ቦታ እዚ ናይ ነንሕድሕድ 
ምትሕልላው ኣገዳሲ እዩ።

ጽርግያ ክትሰግር ምስእትደሊ ትኽ 
ኢልካን ብዘይ ምጥውዋይን ይኹን። 
ካብ መኪናን ብሽኽለታን ተጠንቀቕ።  
እንተተኻኢሉ ኣብ ሞንጎ ተዓሺገን ዘለዋ 
መካይን ኣይትሕለፍ። ጽርግያ ንምስጋር 
ብዝከኣል መጠን ውሕስነት ዘለዎ ቦታ 
ርኢኻ ተጠቐም። ወላ ውን ቁሩብ ኮለል 
እንተለዎ።

 ናይ ትራፊክ መብራህቲ
	 ናይ ኣጋር ተጓዓዚ ዝምልከት ፍሉይ 

ናይ ትራፊክ መብራህቲ ኣሎ። እዚ 
መብዛሕቲኡ ግዜ ኣብ መስቀለኛ 
ጎደናታትን ከምኡውን ሓሓሊፍካ 
ኣብ መንጎ ጎደናታት ኣሎ። ቀይሕ 
ምስተወለዓ ደው በል ቀጠልያ 
ምስተወለዓ ኪድ። ወላውን 
ከምዚ ኮይኑ ዘዋሪ መኪና ይኹን 
ዘዋሪ ብሽክለታ ደው ምባሉን 
ዘይምባሉን ኣስተብህለሉ።

ናይ ሓባር ናይ ኣጋርን 
ናይ ብሽክለታን ጽርግያ
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ኣብ ንጹር ናይ ኣጋር መብራህቲ ቀጠልያ ናይ ትራፊክ 
መብራህቲ ፡ ንክውልዓልካ ሓደ ብጫ መልጎም ጽቐጥ። ክሳብ 
ቀጠልያ ዝውለዓልካ ተጸበ።

 ሕንጻጽ ኣድጊ በረኻ 
	 ( ሕንጻጽ ጸሊምን ጻዕዳን )
	 ኣብዚ እውን እንተኾነ ብርግጽ 

ጽርግያ ክተቋርጽ ትኽእል ኢኻ። 
መካይን ደው ክብላ ይግደዳ። 
ይኹን እንበር ኣስተውዕል። 
ብንጹር ክትሳገር እንተደሊኻ እተን 
መካይን ደው ክሳብ ዝብላ ተጸቢኻ 
ብቑልጡፍ ተሳገር።

 ደሴት ተሽከርከርቲ
	 ኣብዚ ተሽከርከቲ ናይ ግድን 

ደው ክብላ የብለልን። ኣብዚ 
ኣስተውዒልካ ጎደና ነጻ ከምዝኾነ 
ርኢኻ ፡ ቀልጢፍካ ናብታ ደሴት 
ብጻሕ፡፡ ኣብኡ ተጸቢኻ በቲ ካልእ 
ሸነኽ ትመጽእ ተሽከርካሪ እንተላ 
ተጸበ።



10 መሰረታዊ መምሒታት ናይ መጐዓዝያ

 ኣስተውዕል !! ናይ ከተማ ባቡር ኣብ ትጓዓዘሉ ጊዜ ጎደና ክተቋርጽ ምስእትደሊ 
ኣስተውዕል። ንሳተን ቀዳምነት ኣለወን ካብኡ ሓሊፉውን ፍሬኖ ቀልጢፈን 
ኣይሕዛን እየን።

 

 
 
ምስ ናእሽቱ ቆልዑት ኣብ ጉዕዞ 
ኣንተሊኻ ፡ ኣብ ጽርግያ ምእንቲ 
ከይዘሉ ብኢዶም ሒዝካ ተጓዓዝ።
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ሓንቲ ሰማያዊ መብራህቲ ዝወለዓት 
ወይውን ጡሩምባ ታቱታታ…. እናሃረመት 
እትመጽእ መኪና ምስእትሪኢ፡ ኣዚኻ 
ተጠንቐቕ። ብዝኾነ ይኹን ምኽንያት 
ጽርግያ ከይተቋርጽ። እዘን መካይን 
እዚኣን መብዝሕትኡ ግዜ ናይ ፖሊስን 
መጥፋእቲ ሓውን ናይ ሕክምና ህጹጽ 
ረዲኤትን እየን ።

ኣውቶቡሳት ኣብ  ጀርመን ኢድኻ 
ኣወሳዊስካ ደው ኣይብላልካን እየን። ናይ 
ገዛእ ርእሰን ፌርማታ ኣለወን። ኣብኡ 
ከምልሙድ ሰዓታት ናይ ጉዕዞን መደብ 
ናይ ጉዕዞን ተጠቒኡ ትረክብ።

መጓዓዝያ ኩሉ ጊዜ ብዘይምዝንጋዕ 
ኣስተውዕለሉ።
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           ብብሽክለታ ኣብ እትጓዓዘሉ ግዜ

ብመሰረቱ እቲ ንመካይን ዘገልግል ሕጊ መጓዓዝያ ንብሽክለታታ እውን የገልግል እዩ።
( ናይ ቀዳምነት መምርሒ፡ ፍረኖ፡ መብራህቲ ትራፊክ ……)

 ሓንቲ ብሽክለታ መብራህቲ ቃጭል ፍሬኖ ክህልዋ ኣለዎ። 

	 ኣብ ሓንቲ ብሽክለታ ሓደ ሰብ ጥራይ ክጓዓዛ ኣለዎ ፡፡ ምጉርባት ኩልኩል እዩ።

ንእሽተይ ናይ ድሕሪት 
ኣንጸባራቒ (ቀይሕ) 
(60 ሰንቲ ሜተር 
ካብ ጽርግያ ንላዕሊ 
ዝተሰቕለ)

ክልተ ነንሕድሕደን 
ዘይላገበ ፍሬኖታት

ዝሰርሕ ቃጭል

ዲናሞ ወይ ከኣ 
ተሓኻኪ ዲናሞ

ኣንጸባራቒ (ጻዕዳ)

ኣንጸባራቒ ሕንጻጽ ወይ ከኣ 
ኣንጸባራቒ ሕንጻጽ (ብጫ ) 
ኣብ ነፍስወከፍ ጎማ

ክልተ ናይ ድሕሪት 
ኣንጸባራቒ (ብጫ) 
ኣብ ፔዳለ

ድሙቕ መብራህቲ (ጻዕዳ)

ዓቢ ናይ ድሕሪት ኣንጸባራቒ 
(ቀይሕ ናይ ድሕሪት 
መብራህቲ (ቀይሕ )
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ንኣሽቱ ቆልዑት ኣብ ፍሉይ 
ኮፍመበሊ ወይ ተሳሓቢ ክቕመጡ 
ኣለዎም።
 
 

 ብብሽክለታ ኣብ እትጓዓዘሉ ጊዜ ብዝከኣል መጠን የማንካ ሕዝ። ይኹን 
እንበር ካብ ተዓሺገን ዝርከባ መካይን እውን ፍንትት በል። ምኽንያቱ ሓደ ሰብ 
ሃንደበት ማዕጾ ይኸፍት እሞ ከጋጭወካ ይኽእል።

 ኣብ እዋን ጉዕዞ ብሽክለታ ጎኒ ንጎኒ ኣይትጓዓዝ።

 ንየማን ወይ ንጸጋም ክትጥወ 
ምስእትደሊ ኢድካ ዘርጊሕካ ምልክት 
ሃብ።



14 መሰረታዊ መምሒታት ናይ መጐዓዝያ

	 ኣብ ጽርግያ ቀዳምነት ዝወሃቦ ናይ ትራፊክ ምልክት ምስዘይህሉ እቲ ብየማን 
ዝመጽእ ተሽከርካሪ ኣብ ሓደ መስቀለኛ ቦታ ኣብዝራኸብሉ እዋን ቀዳምነት 
ይወሃቦ የማናይ ቅድሚ ጸጋማይ። ሓደ ናይ የማን ጸጋም መስቀለኛ መንገዲ 
መራሒ መኪናን ብሽክለታን ምስ ዝራኸቡ እቲ ብየማን ዝመጸ ቀዳምነት 
ይወሃቦ።

 ፍሉይ መምርሒታት ንዘወርቲ 
ብሽክለታ እውን ኣሎ ንኣብነት ናይ 
ብሽክለታ ናይ ትራፊክ መብራህቲ 
ወይውን ንሓደ ሸነኽ ክጓዓዝ 
ዝፍቐደሉ ጎደናታት እውን ኣሎ።

	 ኣብ ሓደ ናይ ጎደና፡ ሰማያዊ ሰለዳ ኣብ ልዕሊኡ ብጻዕዳ 
ሕብሪ ዝተሳእለት ብሽክለታ ዘለዎ፡ ምስእትሪኢ፡ በዚ 
ጎደና እዚ ብሽክለታ ምጓዓዝ ይፍቀድ ማለት እዩ። ብዘይ 
እዚ ምልክት እዚ እውን ኣብ ጎደና ክትጓዓዝ ትኽእል 
ኢካ። ይኹን ኣንበር ካብ ጽርግያ ክትወጽእ የብልካን።

ተወሳኺ ናይ ትራፊክ ሰሌዳ ,, 
ብሽክለታ ነጻ ,, ዝብል

መንገዲ ብሽክለታ
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	 ገለ ጎደናታት ኣሎ ኣብ ቲሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነት ጎዕዞ ብሽክለታ ዘይፍቐደሉ 
ይርከብ።  ንኣብነት ኣብ ኣውቶባን ወይውን ንከበድቲ ተሽከርከርቲ ጥራይ 
ዝተፈቕደ። ከምኡውን ማርሻፔዲን ናይ ኣጋር ዞናን ሰለዳ ምስተለጠፈሉ ጥራሕ 
ንጉዕዞ ብሽክለታ ፍቑድ ይኸውን። ኣብዚ ቦታ እዚ ተሽከርከርቲ ብሽክለታ 
ካብ ኣጋር ተጓዓዝቲ ዝቐልጠፈ ክጓዓዙ የብሎምን። ንኣጋር ተጓዓዝቲ ጥንቃቔ  
ክገብርሎም ይግባእ።

	 ኣልኮል ሰቲኻ ብሽክለታ ኣይትዘውር።

	 ተሌፎን እናተዛረብካ ብሽክለታ ኣይትዘውር።

	 ኣስተውዕል። ሓደ ኣውቲስታ ናይ 
ዓባይ መኪና ንየማን ኣብ ዝጥወየሉ 
እዋን ንዓኻ ክሪኤካ ኣይክእልን 
ይኸውን። በዚ ምኽንያት እዚ 
ብድሕሪ መኪና እንተጸናሕካ 
ይሓይሽ።



16 መሰረታዊ መምሒታት ናይ መጐዓዝያ

 ብብሽክለታ ኣብ እትጓዓዘሉ እዋን ብዝከኣል መጠን ቆቡዕ ግበር።

 ቆልዑት 8 ዓመት ምስመልኡ ጥራይ 
ኣብ ጽርግያ ብሽክለታ ሒዞም 
ክጓዓዙ ይኽእሉ ቅድሚኡ ግን 
መንገዲ ኣጋር ጥራይ።

	 ቆልዑት ኣብ  ጀርመን ከምልሙድ 
ኣብ ራብዓይ ክፍሊ ናይ ምዝዋር 
ብሽክለታ ፈተና ይወስዱ።

 እቲ ናይ ጉዕዞ እዋን ዘይብሩህ ምስዝኸውን ካብ ብሽክለታ ወሪድካ ጎቲትካያ 
ተጓዓዝ፡፡ ሽዑ ኣጋር ተጓዓዚ ማለት ኢኻ።
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           በብዓይነተን ሞቶ ንምዝዋር
 
ኣብ  ጀርመን በብዓይነተን ሞቶታት ኣለዋ። ዝተፈላለየ ሕግታት ድማ ይምልከተን። 
እዚ ዝስዕብ መምርሒ ግን ንኩለን ሓደ እዩ። ኩሎም ቆቡዕን ናይ ውሕስነት 
ኢንሹራንስን ከምኡውን ናይ ዕድመ ገደብን ኣለዎም።

ከምግቡእ ዝተፈልየ ናይ ሞቶ ምዝዋር ፍቓድን መርመራን የድሊ። ሓደ ናይ 
ኢንተርናሽናል ወይ ናይ ወጻኢ ፍቓድ እንተለኻ ድማ እቲ ፍቓድ እቲ ኣብ  ጀርመን 
ዝፍቐድን ዘይፍቐድን ከምኡውን ክሳብ መኣስን ንምንታይ ዓይነት ሞቶ ንምፍላጥ 
ተወከስ።



18 መሰረታዊ መምሒታት ናይ መጐዓዝያ

ብመሰረቱ ኩለን ሞቶታት ኣብ ጽርግያ 
ይጓዓዛ ፡፡ እተን ብቋንቋ  ጀርመን ሞፋ 
ተባሂለን ዝጽዋዓ ካብ 25 ኪሎሜትር 
ንላዕሊ ቅልጣፌ ዘይብለን - ብ ብጀካ  
ኣብ ከተማን ኣብ ፍሉይ ናይ ትራፊክ 
ምልክት ዘለዎ ቦታን - ኣብ ናይ ብሽክለታ 
እውን ክጓዓዛ ይፍቀደለን እዩ።

ዝኾነ ይኹን እዋን ሞቶ ኣብ ትዝውረሉ እዋን ኣብ ውሽጢ ተሽከርከርቲ 
እናተሽሎክለካ ምጓዓዝ ኩልኩል እዩ።

ሞቶታት ካብ ክልተ ሰብ ንላዕሊ ክሳፋረን ኣይፍቐድን እዩ። ዝኾነ ይኹን ቆልዓ ኣብ 
ሞቶ ምስፋር ኣይፍቀድን።

ኣልኮል ሰቲካ ሞቶ ምዝዋር ኣይፍቀድን። 
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           ብመኪና ኣብ ትጐዓዘሉ እዋን
       

ኣብ  ጀርመን መኪና ክዝውር ዝደሊ ሰብ ብቑዕ ናይ መምርሒ መኪና ፍቓድ ክህልዎ 
ይግባእ። ሓደ ናይ ኢንተርናሽናል ወይ ናይ ወጻኢ መምርሒ ፍቓድ ምስዝህልወካ 
ኣብ  ጀርመን ክህልዎ ዝኽእል ብቕዓትን ናይ ግዜ ገደብን ኣጻሪ። ሓንቲ መኪና ኩሉ 
ጊዜ ኢንሹራንስ ክህልዋ ኣለዎ። ካብ ዓርክኻ ወይ ትፈልጦ ሰብ መኪና ምስእትልቃሕ  
፡ ንዓኻ ከም ዘዋሪ መኪና ፡ ናይ ኢንሹራንስ ኣገልግሎት እታ መኪና እንተለዋ 
ኣረጋግጽ።

 ኩሎም ተጓዓዝቲ ኣብ መኪና ወላውን ብድሕሪት ኮፍ ዝብሉ ክዕጠቑ ኣለዎም።

          



20 መሰረታዊ መምሒታት ናይ መጐዓዝያ

 ኩሎም ትሕቲ 12 ዕድመ ዘለዎም ቆልዑት እሞ ካብ 150 ሰንቲ ሜትር ቁመት 
ንታሕቲ ምስዝህልዎም ኣብ ፍሉይ ናይ ህጻናት ኮፍመበሊ ክቐመጡ ይግባእ።

 መኪና ኣብ ትዝውረሉ እዋን ኢድካ ሒዝካ ተሌፎን ምዝዋር ኤስ ኤም ኤስ 
ምስዳድ ወይ ስማርት ፎን ምጥቃም ኩልኩል እዩ።

 ኣልኮል ሰቲካ መኪና ኣይትዘውር።

 ንዝተፈላለያ ጽርግያታት ብዝተፈላለየ ቕልጣፈ ትጓዓዞ። ከከም ጽርግያ ዓይነትን 
ናይ ኣየር ኩነታትን ሓደ ሰብ ብጥንቃቐን  ብህድኣትን ክዝውር ይግባእ።
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 ሓደጋ ምስእትፍጽም ህጹጽ 
ኣገልግሎት ተሌሮን ቁጽሪ 112 
ደውል። ፖሊስ ክሳብ ዝመጻካ ካብ 
ናይ ሓደጋ ቦታ ኣይትንቐሳቐስ።

	 ቀይሕ ማለት ደው በል ማለት እዩ። በዚ ምኽንያት ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን 
ቀይሕ መብራህቲ ወይ ውን ናይ ደው በል ሰለዳ ከይትጥሕስ።



22 መሰረታዊ መምሒታት ናይ መጐዓዝያ

… ኣብ ከተማ

ኣብ ከተማ ልዑል ጥንቓቐ የድሊ። ኣብዚ ናይ ኣጋር ተጓዓዝቲ ናይ ብሽክለታ 
ተጓዓዝቲ ኣውቶቡሳት ናይ መኪና ጽዕነት ሓደ ሓደ ጊዜውን ናይ ከተማ ባቡርን 
ዝተፈላለየ መስቀለኛ መንገድን ናይ ትራፊክ መብራህትን ይርከብ።

ኣብ መእተውን ምውጽእን ናይ ሓንቲ 
ከተማ ወይ ዞና ኣብ  ጀርመን ምልክት 
ኣለዋ።

ከም ግቡእ ኣብ ውሽጢ ከተማ ካብ 50 ኪሎሜተር ንሰዓት ንላዕሊ ምዝዋር 
ኣይፍቐድን። ናይ መንበሪ ኣባይቲ ኣብ ዝበዝሓሉ ከባቢታት ድማ እንተበዝሓ 30 
ኪሎሜተር ንሰዓት ትፍቐድ። እዛ ቅልጣፈ እዚኣ ብምልእታ ናታ ከባቢ ትምልከታ። 
እንተዘይኮነ ኣብ ነፍስወከፍ ኣንጎሎ እቲ ዞና ተጠቂዑ ይርከብ ። 10 20 30 40 ኪሎ 
ሜተር ንሰዓት ….ዝብል ናይ ትራፊክ ሰሌዳ ኩሉ ጊዜ ኣስተውዕል።

ቅልጣፌ 30 
ዝጅመረሉ ከባቢ

ዝለዓለ ፍቑድ ናህሪ
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ንየማን ወይ ንጸጋም ኣብ ትጥወየሉ እዋን ብዝያዳ ድማ ከውሊ ኣብ ዘለዎ ቦታ 
ምስእትጥወ፡ ኣጋርን ብቐጥታ ብብሽክለታ ዝጓዕዙን ቀዳምነት ስለዝወሃቦም 
ኣሕልፎም።

ከምኡውን ኣብ ውሽጢ ሓደ መንበሪ ኣባይቲ ዞና፡ ቁልፊ ትዕጠቕን ብዝያዳ ድማ 
ውሕስነት ቆልዑ ክትሕሉን ትግደድ።
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… ኣብ ገጠራት ወይ ካብ ከተማ ወጻኢ 

ካብ መንበሪ ኣባይቲ ወጻኢ ኣብ 
ናይ ገጠር ጽርግያ ,,ላንድ እሽትራሰ,, 
ተባሂሉ ዝጽዋዕ ምስእትጓዓዝ፡ ካብ 
100 ኪሎሜተር ንሰዓት ዘይሓልፍ ፡ 
እንተተኻኢሉ ድማ ኣዝዩ ብትሑት 
ፍጥነት ክትዝውር ይግባእ። እዚ ድማ 
ከከም ቦታኡ ብሰሌዳታት ተሰንዩ 
ይርከብ።

ኣብ ናይ ገጠር ጽርግያ ንካልእ መኪና ኣኳሊምካ 
ክትሓልፍ ምስእትደሊ ተጠንቐቕ። ዝበዝሕ ግዜ እቲ 
መንገዲ ብሰፊሕ ኣይራኣየካን እዩ። በዚ ምኽንያት እዚ 
ተጠንቒቕካ ዘውር። ምኩላም ኩልኩል እዩ ዝብል ሰሌዳ 
ምስእትሪኢ ብዝኾነ ይኹን ምኽንያት ነታ ካልእ መኪና 
ጥሒስካ!! ኣይትሕለፍ። ከምኡውን ቀጻሊ ዘይተመቓቐለ 
ሕንጻጽ ኣብ ጽርግያ ምስእትሪኢ ፡ ጥሒስካ ኣይትሕለፍ።

ንጸጋም ኣብ ትጥወየሉ እዋን ፊትንፊትካ እትመጽእ ተሽከርካሪ ኣስተውዕል።

ምኩላም ኩልኩል እዩ።
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… ኣብ ኣውቶባን

ከምግቡእ ኣብዚ ጽርግያ እዚ እንተወሓደ ክልተ መስመር ናይ ተሽከርከርቲ ኣብ ነፍስ 
ወከፍ መኣዝን ጉዕዞ ኣሎ። እቲ ዝያድ ቅቡል ዝኾነ ቕልጣፈ 130 ኪሎ ሜተር ንሰዓት 
እዩ።

ብዙሕ ግዜ ነቲ ናህሪ ዝገልጽ ሰለዳታት ተጠቂዑ ይርከብ።

ኣብ ኣውቶባን ውን የማን ሒዝካ ተጓዓዝ። ክተኳልም ምስእተደሊ ነታ ቀስ ኢላ 
እትጓዓዝ መኪና ብጸጋማይ ወገን ሕለፋ። ብየማን ምሕላፍ ክልኩል እዩ፡፡ ከምኡውን 
ንድሕሪት ምኻድን ምጥዋይን ክልኩል እዩ፡፡

ኣብ እዋን ሓደጋን ኣብ ህጹጽ ኩነታትን ጥራይ ኣብ ኣውቶባን ኣብቲ ናይ ደረት 
መስመር ደው ክትብል ትኽእል። 
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ኣብ ከምዚ ኩነታት እዚ ፡ ብዙሕ ጊዜ ናይ ተጠንቐቕ ጅለ ልበስ። እዚ ጅለ እዚ 
ኩሉ ጊዜ ኣብ መኪና ይሃሉ፡ እንተዘይኮነ ክልኩል እዩ። ዕረፍቲ ምስእትደሊ ኣብ 
ናይ መዕረፊ ቦታ ጥራይ ኪድ። ኣብቲ ዝተፈቕደልካ መእተውን መውጽእን ቦታታት 
ጥራይ ናብ ኣውቶባን ተጸንበር።

ብዝኾነ ይኹን ምኽንያት ብእግሪ ኣብ ኣውቶባን ከይትጓዓዝ።

ንዝያዳ ሓበሬታ

www.germanroadsafety.de 

ኣብዘን ዝስዕባ ናይ ኢንተርነት ገጻት ብካልእ 
ቋንቋታት ንዝተጻሕፈ ናይ ተሽከርክርቲ 
መምርሒታት ተወከስ።
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ሕትመት
 
ኣሕታሚ

Unfallforschung der Versicherer (UDV)
Wilhelmstraße 43/43 G, 10117 Berlin
Postfach 08 02 64, 10002 Berlin
www.udv.de, www.gdv.de

Deutsche Verkehrswacht e.V.
Budapester Straße 31
10787 Berlin
www.deutsche-verkehrswacht.de

Deutscher Verkehrssicherheitsrat e.V.
German Road Safety Council
Auguststraße 29
53229 Bonn
www.dvr.de

ስም ጸሓፍቲ     Klaus Brandenstein (UDV), Jörg Ortlepp (UDV), 
Kay Schulte (DVR), Daniel Schüle (DVW)

ዕላማን ንድፈ ሓሳብን ስነጽባቐን pensiero KG, www.pensiero.eu

ምንጭታት ስእሊታት ገጽ
ምንጪ እሳእል ገጽ: RedDaxLuma - fotolia.com, ገጽ 6: Heiko Küverlin - iStock.;  
ገጽ 7: Michael Luhrenberg - iStock.; ገጽ 8 (ታሕቲ ): Thomas Stefan Wagner;  
ገጽ 9 (ላዕሊ): villy_yovcheva - iStock.; ገጽ 10 (ላዕሊ): Terry J. Alcorn - iStock.; 
ገጽ 10 (ታሕቲ): lisovoy - fotolia.com; ገጽ 11 (ላዕሊ): k_rahn - fotolia.com;  
ገጽ 11 (ማእከል): Vera Stadler; ገጽ 13 (ላዕሊ): Avanne Troar - fotolia.com;  
ገጽ 14: kara - fotolia.com; ገጽ 16 (ላዕሊ): mma23 - fotolia.com; ገጽ 17: Marjot - 
iStock.; ገጽ 18 (ላዕሊ): Vera Stadler; ገጽ 18 (ታሕቲ): RRF - fotolia.com;  
ገጽ 19: Susan Chiang - fotolila.com; v 20: Gina Sanders - fotolia.com;  
ገጽ 21 (ላዕሊ + ታሕቲ): Christian Müller - fotolia.com; ገጽ 22: Karl-Heinz Wagner; 
ገጽ 24: GAP artwork - fotolia.com; መሰል ተጠቃሚ ናይዚ ኣብዚ ጽሑፍ እዚ ዝርከብ ኣሳእል ፡ 
ካብ ክፍሊ ዳህሰሳ ሓደጋ ናይ ኢንሽራንስን ከምኡውን ናይ ርመን ቤት ምኽሪ ሓለዋ ተሽከርከቲን፡ ክርከብ 
ይከኣል፡፡



 ሕታም ትግርኛ 

ኣብዚ ናይ ኢንተርነት ገጽ እዚ ፡ ንምዝዋር 
ብሽግለታ ዝምልከት፡ ብካልኦት ቋንቋታት 
ተጻሒፉ ዝዕደል ወረቓቕቲ ክርከብ ይከኣል ፡፡

www.germanroadsafety.de


