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اصيل قواعد
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ښه راغالست
سایکل چلول هم په آملان کې خورا مشهور دي
د دې لپاره چې تاسو په خپل سایکل کې د امکان تر
حده په خوندي توګه د آملان د سړک ترافیک شاوخوا
الره ومومئ ،موږ په دې برورش کې ستاسو لپاره د
چلند خورا مهم قواعد لنډیز کړي دي.
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پښتو
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تاسو بایسکل چلوئ

اساسا په بایسکل چلوونکو باندې تطبیق کړئ د
موټر چلوونکو لپاره ورته ترافیکي مقررات.
(د حق د الرې قواعد ،یو طرفه کوڅې ،ترافیکي
څراغونه)...
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د سړک وړ بایسکل
یوازې یو سړی کولی يش په یوه بایسکل کې سپور يش.
یوازې یو سړی کولی يش په یوه بایسکل کې سپور يش.

رڼا ټون ,زنګ

دوه خپلواک متقابل عمل کول
بریکونه (مخکې او شاته

عکاس (سپني)
رس څراغ (سپین)

لویه سیمه -عکاس(سور)-
 او شاته رڼا (سور

دوه انعکاس کوونکي (ژېړ)هر پیډل
دوه د پیشو سرتګو انعکاس
کونکي (په هر څرخ)
انعکاس پټې یا سپیک
انعکاسکونکي (ژېړ)

ډینامو یا
هب ډینامو

کوچنی عکاس (سو ر
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عمومي ترافیکي مقررات

ښي الس ترافیک
په آملان کې ،په ښي خوا موټرچلول عموما تطبیق
کیږي له همدې امله ،د سړک ښي خوا ته موټر
چلوئ .د پارک شویو موټرو څخه کايف فاصله
وساتئ .د موټر د دروازې د خالصیدوخطر شتون
لري چې کولی يش تاسو ووژين .تل د نورو موټرو
چپ اړخ تهوګرځئ ،حتی د بایسکلچلوونکو لپاره
په ځانګړي لینونو کې.

د لومړیتوب قاعده „ ښی مخکې کیڼ“
په تقاطعو کې ،د ښي الرې قاعده پيل کیږي،
پرته لدېچې د ترافیک نښې یا ترافیکيڅراغونه
شتون ولري چې بل ډول په ګوته کوي .دا پدې
مانا ده چې د ښي خوا څخه راغيل خلک اجازه
لريچې لومړی موټر چلوي.
څلور الرې یا جنکشنونه چې پیژندل یې ستونزمن
دي په ځانګړي ډول په نښه شوي ،او د „ښي
څخه مخکې کیڼ“ اصول دلته هم پيل کیږي.

درېدل! الره ورکړه

الره ورکړه

د کال نښه
په دې ترافیکي نښو کې ،تاسو باید نورو موټرو ته
الره ورکړئ او انتظار وکړئ.
په آملان کې سایکل چلول8 | 

لومړیتوب سړک

د الرې حق

نور موټر چلوونکي باید تاسو ته
په دې ترافیکي نښو کې د الرې
حق درکړي.

د مسافرینو لپاره مقررات:
•	یوازې یو کس ته اجازه ورکول کیږي چې په بایسکل کې سپاره يش.
•	دواړه السونه په السونو کې وساتئ.
•	د امکان په صورت کې یو د بل شاته موټر چلوئ.
•	تل د بایسکل هیلمټ واغوندي .هغه کولی يش تاسو د رس له سختو ټپونو څخه وژغوري.
•	سایکل چلونکو ته اجازه نه ورکول کیږي چې نورو وسایطو ته والړ يش.
•	تاسو باید د ټرافیکي قواعدو اطاعت وکړئ .سایکل چلوونکي هم د پولیسو لخوا ودرول
کیږي او جریمې ترالسه کوي.
•	د سایکل چلولو پر مهال تلیفون مه کاروئ او خپل سامرټ فون ته مه ګورئ.
•	د الکول څښلو وروسته بایسکل مه چلوئ.
•	تل د ننوتلو او وتلو په الره کې وقفې ته چمتو اوسئ.
	•احتیاط :ټرکونه په اسانۍ رسه لیدل کیږي ،نو تل د الرۍ شاته ودریږئ  ،موټر چلوئ او
ودریږئ.
•	کوچني ماشومان یوازې د ماشومانو په څوکیو یا په ځانګړو ټریلرونو کې سپاره کېدای يش.
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د سایکل چلونکو لپاره الرې

د بایسکل لین د سړک له الرې څخه د کرب په
واسطه او د سړک له غاړې څخه د نښه کولو،
پخولو ،یا ټیټ کرب په واسطه جال شوی.

د سایکل الره
د بایسکل الر

بایسکل یو موټر دی او له همدې امله اساسا په
سړک پورې اړه لري .ماشومان باید تر امتې کلیزې
پورې په سړک کې سپاره يش .ماشومان الهم کولی
يش د دوی تر  10کلنۍ پورې د سړک غاړې څخه
کار واخيل.
د هر چا لپاره ،په سړک کې سواری منع دی؛ دا د
هغو والدینو لپاره هم تطبیق کیږي چې د خپلو
ماشومانو رسه یوځای کیږي.

 د بایسکل لین په سړک کې د یوې قوي سپینې
کرښې او نیيل بایسکل لین نښه رسه نښه شوې .دا
اجازه نه لري چې د موټرو لخوا پرمخ وړل يش.
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د محافظت پټه په سړک کې د مات شوي لیک او
د بایسکل عکس رسه نښه شوې .موټروان کولی يش
یوازې په هغه باندې موټر چلوي که چیرې دوی
راتلونکي ترافیک ته الره ورکړي.
دلته د تګ او سایکل چلولو عام الرې هم شته.
بایسکل ځغلونکي باید د بایسکل په الره (د سړک
بندیز) باندې سفر وکړي .دوی باید الره د چلونکو
رسه رشیکه کړي
د دې دلیل لپاره :پیاده چلوونکو ته پام وکړئ او
که اړتیا وي ،زنګ ووهئ ترڅو تاسو د موټر چلولو
توان ولرئ.

د چلولو او
سایکل چلولو ګډه الر ه
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د چلولو او سایکل چلولو
ګډه الر ه

د چلولو او سایکل چلولو
ګډه الر ه

بایسکل الره

بایسکل چلوونکي باید دلته سفر وکړي:
یوځل چې د بایسکل لین په نیيل شالید کې د سپین بایسکل رسه نښه يش  ،تاسو
باید دا وکاروئ پرته لدې چې په الره کې خنډونه شتون ولري .بیا تاسو کولی شئ
په احتیاط رسه کوڅې ته الړ شئ .که چیرې دا امکان ونلري چې په خوندي ډول
سړک ته الړشئ  ،تاسو باید ښکته شئ او د فشار په واسطه د خنډ څخه مخنیوی
وکړئ.
د بایسکل الرې پرته له نښې نښانې کیدی يش ،مګر باید وکارول يش .دلته تاسو
کولی شئ په سړک کې موټر چل کړئ.

سایکل چلونکي اجازه لري چې دلته سواری
وکړي:
نورې سیمې (د بیلګې په توګه د سړک غاړې،
د پیاده تګ زونونه) یوازې هغه وخت کارول
کیدی يش چې دوی د اضايف نښو رسه په نښه
شوي وي „بایسکل وړیا“ یا „په دواړو لورو کې
بایسکل چلول“.

FREI
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د بایسکل ایکسپریس ویز بایسکل چلونکو ته د
مستقیم ارتباط او د لوړ جریان نرخ اجازه ورکوي.

په اصولو کې ،د بایسکل په زونونو کې
د کوچنیو بریښنایی موټرو پرته ،بل
هیڅ ټرافیک ته اجازه نشته.

د دې نښې رسه په کوڅو کېاید دننه نيش.
د اضايف نښې پرتهسایکل چلونکی وړياتاسو
باید له بایسکل څخه ښکته شئ او فشار
ورکړئ.

سایکل چلونکو ته اجازه نشتهچې دلته سواری وکړي
څنګ ته تګ
د هر ډول موټرو تګ
راتګ منع دی

لویه الر ه

موټروان

د بایسکل په تګ راتګ
بندیز
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په تقاطع کې سم چلند
ترافیکي څراغونه
تاسو باید د بایسکل چلولو پرمهال ترافیک
څراغونو ته هم پاملرنه وکړئ.
که چیرې د بایسکل ځانګړي ترافیک څراغونه
شتون ولري  ،تاسو باید د دوی اطاعت وکړئ.
ځینېوختونه د بایسکل چلونکو او پیاده چلونکو
لپاره ګډ ترافیک څراغونه هم شتون لري.

که دا شنه وي  ،تاسو کولی شئ موټر چل کړئ .خو هوښیار اوسئ.
کله چې دا ژیړ وي  ،تاسو نور اجازه نلرئ چې څلور الرې ته الړ شئ .درېدل.
درېدل! کله چې سور تاسو باید تل ودریږئ.
کله ناکله ،د مثال په توګه کله چې د ټرافیک څراغ
خراب شوی وي ،پولیس ټرافیک ته الرښوونه کوي.
د پولیسو افرسانو د الس نښې تل لومړیتوب لري.
دواړه السونه ښکته:
تاسو اوس موټر چلولی شئ .مګر هوښیار اوسئ.
یو الس پورته ،بل ښکته:
احتیاط د تیریدو دمخه د بلې نښې لپاره انتظار
وکړئ.
السونه ښي او چپ اړخ ته غځول شوي:
درېدل!
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د ګرځېدو پر مهال احتیاط
څنګه خوندي ګرځېږو::
 .1اوږه نظر:
لومړی ،خپل اوږه وګورئ او ترافیک وګورئ.
 .2د الس سیګنال ورکړئ
په واضح ډول په ګوته کړئ چیرې چې تاسو
غواړئ د خپل الس رسه وګرځئ.
 .3طبقه بندي:
که چیرې د سایکل الره شتون ولري ،دا تعقیب
کړئ.
خپل ځان په ښه وخت کې د مخې ته تنظیم کړئ
اړونده لین ته دننه کړئ.
 .4.ګرځي:
کله چې ښي خوا ته وګرځئ  ،په ورته وخت
کې د سړک څخه تیریدونکي پیاده کونکو ته
پام وکړئ  ،دوی لومړیتوب لري .کله چې کیڼ
اړخ ته وګرځئ ،تاسو باید تل راتلونکو موټرو ته د تیریدو اجازه ورکړئ .که چیرې د سایکل چلونکو
لپاره کومه ځانګړې نښه وي ،هغه تعقیب کړئ.
 .5د بایسکل ځغلونکو لپاره شنه تیر:
په ترافیکي څراغونو کې چې د بایسکل چلوونکو لپاره د شنه تیر رسه
وي ،د ودریدو وروسته ښي خوا ته وګرځیدل اجازه لري ،حتی که سور
وي.
غیر مستقیم بدلون
که تاسو ناامنه احساس کوئ کله چې په سړک کې کیڼ اړخ ته وګرځئ ،
تاسو کولی شئ په غیر مستقیم ډول کیڼ اړخ ته وګرځئ:
 .1لومړی ډرایو مستقیم د تقاطع په اوږدو کې.
 .2د سړک په ښي اړخ کې ودریږئ ،تاسو باید ښکته شئ.
 .3تر هغه وخته انتظار وکړئ چې سړک روښانه وي.
بیا د سړک څخه تیر شئ او دوام ورکړ ئ
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ځانګړي خطرونه

د دې لپار ه
• تل د الرۍ/بس تر شا په فاصله کې ودریږئ
؛ هیڅکله په څنګ کې  ،مخکې یا سمدستي
		
شاته.

 •یو الرۍ  /بس ډیر ځای نیيس خپل واټن
وساتئ
 •په ډیر احتیاط رسه موټر چلوئ .کله چې په
شک کې وي ،خپل امتیاز پریږدئ .د بایسکل
حادثې چې د الریو یا بسونو په شمول ډیری
وختونه وژونکي وي.
• یوازې په ښي خوا تېر شوي موټر چلوئ که
چیرې د دې کولو لپاره کايف ځای شتون ولري.
• د موټر چلوونکي رسه برصي اړیکه ونیسئ 

„ړوند ځای“
بایسکل چلوونکي په ځانګړې توګه د خطر رسه مخ
دي کله چې الرۍ یا موټر ښي خوا ته وګرځي .په
تش په نامه ړوند ځای کې ،د الرۍ چلوونکی تاسو
په کمزوري توګه ګوري یا نه.
په دفاعي ډول چلول .کله چې په شک کې وي،
خپل امتیازات پریږدئ یا بې برخې کړئ او د سړک
غاړې ته واړوئ .په هرصورت ،تاسو باید خپل
بایسکل هلته فشار کړئ.

زیربا کراسنگ
پیاده چلونکي لومړیتوب لري کله چې د سړک
څخه تیریږي .اسو کولی شئ د سړک څخه تیر شئ،
ټول وسایط ،د بایسکل په شمول ،باید انتظار وکړي.
دلته هم د نه اطاعت لپاره جریمه ورکول کیدی يش
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نور خطرونه
په عام فټ پاټ او بایسکل الرو کې په ځانګړي ډول په احتیاط رسه موټر
چلوئ او یوازې دومره ګړندی چې تاسو تل بریک او ودریږئ! خپل رسعت د
پښو رسه تنظیم کړئ.
تاسو کولی شئ په جنکشنونو او ملکیتونو کې د موټر چلونکو لخوا هم سرتګې
پټې کړئ.
د پارک شوي موټرو څخه خپل فاصله وساتئ ځکه چې دروازې ممکن ناڅاپه
خالص يش.

د حادثې په صورت کې
ه تاسو حادثه لرئ ،د مرستې لپاره زنګ ووهئ .یڅکله د پیښې
له راپور ورکولو پرته د پیښې ځای مه پریږدئ .هغه ته به
سزا ورکړل يش.
د ژغورنې مرکز شمیره 112 :ته زنګ ووهئ
دا د تلیفون شمیره هم ستاسو په ګرځنده تلیفون کې پرته له
کریډیټ کار کوي.
د ژغورنې مرکز به الندې پوښتنې وکړي:
چیرته څه پیښ شول؟
 څه په حقیقت کې څه پیښ شوي؟
څومره ډیر خلک اغیزمن شوي ؟
کوم ډول د زخم/رضورت دی؟
د نورو پوښتنو لپاره انتظار وکړئ!
ته انتظار وکړئامبوالنس یا پولیسو ته انتظار وکړئ او معلومات ورکړئ
که تاسو خپل ځان نشئ کولی ،نور د وضعیت څخه خرب کړئ
ترڅو دوی مرسته ترالسه کړي
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تاسو یو پیډیلیک چلوئ

که تاسو پیډیلیک چلوئ ،مهرباين وکړئ ډاډ ترالسه
کړئ چې تاسو مخکې له مخکې روزل شوي یاست.
څرنګه چې پیډیلیکونه تر  25کیلومرته فی ساعت
پورې بریښنایی مالتړ لري او د پیډلینګ مالتړ کوي
 ،تاسو ځینې وختونه خورا ګړندي یاست.
د عکس العمل وختونه د په پرتله مختلف دي
نورمال موټرسایکل.
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د غربګون وختونه د عادي بایسکل په پرتله توپیر لري.
ورته مقررات د بایسکل په څیر پيل کیږي .تاسو
اجازه نلرئ چې د سړک څخه کار واخلئ .تاسو کولی
شئ د سایکل لینونو څخه کار واخلئ.
تاسو د پیډیلیک کارولو لپاره د بیمې شمیرې یا
لږترلږه عمر ته اړتیا نلرئ.
	په هرصورت ،موږ په کلکه د هیلمټ اغوستلو
وړاندیز کوو
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نور معلومات:
www.germanroadsafety.de
تاسو کولی شئ دا برورش په نورو ژبو کې وړیا ډاونلوډ کړئ.
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