په آملان کې سفر کول -
زه باید څه ته پاملرنه وکړم؟
د سړک ترافیک اسايس اصول

پښتو
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په آملان کې ښه راغالست
دوی هره ورځ زموږ په سړکونو حرکت کوي ،لکه پیاده چلونکي ،سایکل
چلونکي ،په بسونو یا ټرامونو کې مسافر او ممکن د موټرسایکل یا موټرو
رسه .ستاسو د خپل خوندیتوب او په عمومي توګه د خوندیتوب دالیلو
لپاره ،په آملان کې ډیری ترافیکي مقررات شتون لري .ډیری دا به تاسو ته
پیژندل شوي وي ،نور ممکن په بشپړ ډول نوي وي.
د ټولو تر ټولو مهم قاعده ده:په پام کې ونیسئ او خپل ځان او نور په
خطر کې مه اچوئ.
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منځپانګې

دوی په پښو ځي

6-11

دوی بایسکلونه ،کارګو بایسکلونه ،ای سکوټرونه چلوي

12-19

دوی موپیډونه ،موپیډونه ،موټرسایکلونه چلوي

20-21

تاسو موټر چلوئ

22-27
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مخونه 6-11
• لوڅ الرې
• د سړک غاړې
• د سړک غاړې
• د پیاده رو زونونه
• د ټرافیکو ارامه سیمې
• عام پیاده/بایسکل الره
• د کوڅې څخه تېرېدل
• ودرېږي
مخونه 12-19
• خوندي بايسکل
• خپل واټن وساتئ
• بندول
• د بایسکل الرې او د پیاده رو زونونه
• د بايسکل خولۍ واغوندئ!
• کارګو بايسکل
• ای سکوټر

په پښو

په سړک کې د بایسکل او ای سکوټر لخوا

مخونه 20-21
•	زه کله کولی شم چې موپېډ ،موپېډ،
موټرسایکل چل کړم؟
• د خولۍ مکلفیت
• رشیک سایکل/موپډ الره
• په موټرسایکل چلول
د موپیډ ،موپیډ او موټرسایکل رسه
مخونه 20-27
•
•
•
•
•
•
•
•

زه له کله څخه موټر چلولی شم ؟
د کمربند سیټ بیلټ مکلفیت
د ماشومانو څوکۍ
هوا او د موټر چلولو سټایل
بیړين خدمت 112
ریډ = ودریږئ
ښار ته د ننوتلو الره
د هیواد سړک او موټروان
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په موټر کې سفر کو ل

دوی په پښو ځي

ښارونه د پیاده رو لپاره پاخه واټونه لري .تل د
دې سړکونو څخه کار واخلئ .سړکونه د موټرو او
بایسکلونو لپاره دي.
که چیرې د سړک غاړې نه وي ،د سړک په څنګ
کې والړ شئ..
د جوړو شویو سیمو څخه بهر دلته تاسو ته یوازې
د سړک کیڼ اړخ ته د تګ اجازه درکوي ځکه چې
تاسو راتلونکی ټرافیک په ښه توګه لیدلی شئ او که
اړتیا وي د یو طرف په قدم وهلو رسه عکس العمل
ښکاره کړئ.
په یوه ډله کې په قطار کې وګرځئ.
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ځینې وختونه یوازې د پیاده چلونکو لپاره ټولې
کوڅې یا ولسوالۍ شتون لري :دې ته د پیاده رو
زونونه ویل کیږي.
ماشومانو ته اجازه ورکول کیږي چې په سړک
کې لوبې وکړي او د ماشومانو مختلف موټرونه
(د بیلګې په توګه ټرایسیکلونه ،رولر سکیټونه،
بایسکلونه ،او نور  )موټر چلوونکي باید دا په پام
کې ونیيس او په پیاده رسعت موټر چلوي.
په هرصورت ،د سړک کاروونکي باید یو بل ته خنډ
ونه ګرځي .په هرصورت ،د پیاده چلونکو لپاره
هیڅ امتیاز نشته.

په غرمه یا شپه کې دا ښه ده چې روښانه یا
انعکاس کونکي جامې واغوندئ.
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په کې د ترافیکو په ارامه سیمو کې پیاده
چلونکي کولی يش ټوله کوڅه وکاروي ،موټر
چلوونکي او بایسکل چلوونکي باید دلته د پیاده
چلونکو لپاره ځانګړې پاملرنه وکړي.

بایسکل ځغلونکو ته اجازه ورکول کیږي چې په
ځینو سړکونو او ځینې وختونه د پیاده رو زونونو کې
سواری وکړي .مګر بیا باید یوه نښه وي .متقابل غور
دلته خورا مهم دی.

ترافیکي څراغونه
د تګ راتګ لپاره جال ترافیکي څراغونه شتون
لري .ډیری وختونه په تقاطع کې ،مګر ځینې
وختونه په منځ کې .تاسو باید تل په سور باندې
ودریږئ .که دا شنه وي ،تاسو کولی شئ الړ شئ.
په هرصورت ،په دې اړه محتاط اوسئ چې آیا
موټر چلوونکی یا سایکل چلونکی ودریږي.
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د چلولو او سایکل چلولو ګډه الره
که تاسو غواړئ د سړک څخه تیر شئ ،تاسو باید دا
په مستقیم او چټکه توګه تررسه کړئ .د موټرو او
بایسکلونو ته ځانګړې پاملرنه وکړئ .که ممکنه وي،
د پارک شویو موټرو تر منځ مه تیریږئ.
دا غوره ده چې هغه ځایونه وکاروئ چیرې چې د
تیریدو لپاره خوندي وي  ،حتی که چیرې د رسیدو
لپاره کوچنۍ الره وي.

په خالص پیاده الری ترافيکي څراغونو
کې ډیری وختونه ژېړ تڼۍ شتون
لري چې تاسو باید فشار ورکړئ
ترڅو د ټرافيکي رڼا شنه يش.
انتظار وکړئ تر هغه چې شنه وي.

مرکزي ټاپو
دلته اړینه نه ده چې موټر ودریږي .له همدې
امله ،په احتیاط رسه وګورئ چې آیا لین روښانه
دی او ټاپو ته په چټکۍ رسه الړ شئ .تاسو هلته
انتظار کولی شئ که ترافیک له مخالف لوري
څخه راځي.

 | 9په الره کې په آملان کې

زیربا کراسنګ
یوځل بیا  ،تاسو کولی شئ په خوندي ډول د سړک
څخه تیر شئ .موټرې باید ودریږي .په هرصورت،
مهرباين وکړئ محتاط اوسئ ،دا روښانه کړئ چې
تاسو غواړئ تیر شئ ،د موټرو ودریدو ته انتظار
وکړئ او بیا په چټکۍ رسه کوڅه تیر کړئ.

که تاسو د کوچني ماشومانو رسه سفر کوئ،
هغوی په الس کې ونیسئ ترڅو دوی په سړک
کې د کوددو مخه ونیيس.
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احتیاط وکړئ کله چې د ټرامونو رسه سړکونه
تیریږ ي
دا تل لومړیتوب لري ځکه چې دوی نيش کولی ژر
تر ژره مات يش.

بسونه په آملان کې د اليس سیګنالونو له الرې
نه يش بندېدالی .دوی یوازې د بس متځایونو
کې ودریږي .دلته معموال د وتلو وختونو رسه
مهالویش هم شتون لري.
تل ترافیک ته پام وکړئ او له ګډوډي څخه
مخنیوی وکړئ!
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که تاسو یو موټر وګورئ چې د رڼا څراغونه لري
یا د سایرن (تاتوتاتا) غږ واورئ ،مهرباين وکړئ ډیر
احتیاط وکړئ او هیڅکله په سړک کې ګام مه کوئ.
دا اکرثه د پولیسو ،د اور وژونکي یا د د بیړين
حالت په صورت کې امبوالنس موټرې دي.

تاسو بایسکل چلوئ

په اصولو کې ،ورته ټرافيکي مقررات د بايسکل
چلوونکو لپاره پيل کیږي لکه په موټر چلوونکو.
(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)
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ډینامو یا
هب ډینامو

کوچنی عکاس (سو ر

کوچني ماشومان باید په ځانګړو څوکیو یا
ټریلرونو کې خوندي يش.
کله چې بایسکل چلوئ ،تاسو باید د امکان تر حده
ښي خوا ته سفر وکړئ.
پارک شوي موټرو ته کايف فاصله وساتئ ترڅو دوی
په یوه دروازه چې ناڅاپه خالصیږي ټکر نيش.
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که ممکنه وي ،د یو بل تر څنګ بایسکل مه
چلوئ .که تاسو د څو کسانو رسه سفر کوئ ،په
قطار کې موټر چلوئ.
که تاسو غواړئ د خپل بایسکل رسه کیڼ یا ښیې
وګرځئ ،تاسو باید تل دا په خپل پراخ شوي الس
رسه په ګوته کړئ .مخکې له دې چې وګرځئ ،ډاډ
ترالسه کړئ چې لین روښانه دی.

د بایسکل چلوونکو لپاره هم ځانګړي مقررات شتون
لري ،د بیلګې په توګه د بایسکل چلونکي ترافیکي
څراغونه یا د سفر په مخالف لوري کې په یو طرفه
سړک کې د موټر چلولو اختیار.
اضايف نښه „سایکل چلونکي وړیا“
که چیرې د بایسکل په الره کې د سپینې بایسکل رسه
نیيل نښه شتون ولري ،دا سایکل الره باید وکارول
يش ،بیا یې کارول الزمي دي .د داسې نښو پرته،
تاسو اجازه لرئ چې په سړک سواری وکړئ ،مګر تاسو
کولی شئ د بایسکل په الره کې هم پاتې شئ.
د سایکل الره
که چیرې د بایسکل الرې لپاره داسې نښه شتون
ولري ،نو دا اړینه ده چې هلته یې وکاروئ .بیا اجازه
نه ورکول کیږي چې موټر په سړک وګرځوي.
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که چیرې په سړکونو کې د الرې نښې شتون
ونلري ،د سړک کارونکي چې د ښي خوا څخه
راځي کولی يش لومړی د یو تقاطع څخه تیر يش
(د ښي لور څخه مخکې) .په داسې یوه ښي-
مخکې-کیڼ څلورالرې کې ،موټر چلوونکي باید
بایسکل چلوونکو ته اجازه ورکړي چې له ښي خوا
څخه رايش.

د الکول څښلو وروسته موټرسایکل مه چلوئ.
د موټرسایکل چلولو پرمهال په تلیفون خربې مه
کوئ.
پاملرنه :کله چې د الرۍ چلوونکی ښیې خوا ته
وګرځي ،دوی ممکن تاسو ونه ګوري .له همدې
امله دا غوره ده چې د الرۍ شاته پاتې شئ او که
اړتیا وي ،خپل حق پریږدئ.

که امکان ولري ،د سایکل چلولو پر مهال هیلمټ
واغوندئ .دا کولی يش تاسو د رس د جدي ټپونو
څخه وژغوري.
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داسې سړکونه شتون لري چې تاسو یې په هیڅ
حالت کې د بایسکل چلولو اجازه نه لرئ ،د بیلګې
په توګه د موټرو الرې یا د موټرو سړکونه.
د سړک غاړې یا د پیاده تګ زونونه هم د نښو په
واسطه د بایسکل چلونکو لپاره خالص کیدی يش.
بیا سایکل چلونکو ته اجازه نه ورکول کیږي چې د
پیاده چلونکو په پرتله ګړندي موټر چلوي او تاسو
باید د دوی لپاره پام وکړئ.

که چیرې ترافیکي وضعیت ډیر ګډوډ يش ،
تاسو کولی شئ هم ښکته شئ او بایسکل ته
فشار ورکړئ.
بیا تاسو باید د پیاده رو په څیر چلند وکړئ.
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ماشومانو ته اجازه ورکول کیږي چې یوازې د دوی
له امتې کلیزې وروسته په سړک کې موټر چلوي،
مخکې له دې یوازې په سړک کې.
په آملان کې ماشومان معموال د لومړين ښوونځي په
څلورم ټولګي کې د سایکل چلولو ازموینه ورکوي.

کارګو بایسکل
تاسو کولی شئ د کارګو بایسکل په واسطه د
ښار شاوخوا هم الړ شئ .ټول مقررات چې
په سایکل چلوونکو باندې پيل کیږي د کارګو
بایسکل چلوونکو باندې هم پيل کیږي .د کارګو
بایسکل کارولو دمخه له دې رسه ځان وپیژنئ.
ډاډ ترالسه کړئ چې ماشومان خوندي کړئ ،او
د هر چا لپاره چې تاسو رسه سپاره وي هیلمټ
واغوندي.

د بایسکل ایکسپریس الره
د سایکل چلولو لپاره شنه تیر سایکل
چلونکو ته اجازه ورکوي چې د سور
مرحلې په جریان کې محافظتي لینونو،
سایکل لینونو یا جوړ شوي سایکل الرو
ته وګرځي.
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دوی ای سکوټر چلوي
 الکرتونیکي سکوټرونه په سایکل الرو ،سایکل
لینونو او سایکل لینونو کې اجازه لري .یوازې که
دا ورک وي تاسو ممکن لین ته الړ شئ .بریښنایی
سکوټرونه د سړک په اوږدو کې  ،د پیاده رو په
ساحه کې او په یو طرفه کوڅو کې د سفر د سمت
پروړاندې منع دي.
که چیرې په یو طرفه سړکونو کې ننوتل منع وي ،اضايف
نښه „سایکل چلونکي وړیا“ په کوچنیو بریښنایی
موټرو کې هم پيل کیږي.
په نورو ترافیکي سیمو کې د کوچني بریښنایی موټرو
کارولو ته اجازه ورکول کیدی يش د اضايف نښو رسه
„کوچني بریښنایی وسایط وړیا“.
د ای سکوټرونو چلونکي د موپډ ازموینې سند یا د
موټر چلولو جواز ته اړتیا نلري.

د بریښنایی سکوټر (کوچني بریښنایی موټر) چلولو
لپاره لږترلږه عمر  14کاله دی.
د هیلمټ اغوستل هیڅ مکلفیت نلري .د هیلمټ
اغوستل په کلکه سپارښتنه کیږي ،ځکه چې دا تل د
رس زخمونو څخه ساتنه کولی يش.
د بریښنایی سکوټر لپاره د بیمې الیسنس پلیټ ته
اړتیا ده .حتی د ای سکوټر رسه ،یوازې یو کس اجازه
لري.
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تاسو موپډ ،موپډ ،موټرسایکل چلوئ

د یوې قاعدې په توګه ،تاسو د موټر چلولو ځانګړي
جواز یا د ازموینې سند ته هم اړتیا لرئ.
که تاسو د نړیوال یا بهرين موټر چلولو الیسنس
لرئ ،مهرباين وکړئ پوښتنه وکړئ چې آیا دا په
آملان کې د څومره مودې لپاره اعتبار لري او کوم
موټرسایکل تاسو ته اجازه درکوي چې د هغې رسه
موټر چل کړئ.
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په آملان کې د موټر چلوونکو دوه ډوله موټرونو
ډیر مختلف ډولونه شتون لري ،د کوم لپاره چې
مختلف قوانین پيل کیږي .مګر الندې د هرچا
لپاره یو شان دی:
تل د هیلمټ مکلفیت شتون لري او تل د بیمې
مکلفیت او د کارولو لپاره لږترلږه عمر شتون
لري.

په اصولو کې ،ټول موټر شوي دوه موټرونه په
ځانګړې توګه په سړک کې چلوي .یوازې موپیډونه
چې کولی يش د  25کیلومرته  /ساعت اعظمي
رسعت ته ورسیږي اجازه لري چې د ښارونو څخه
بهر د سایکل په الرو کې او کله چې ځانګړي نښې
شتون ولري.
دلته هم ،په ښي خوا کې د موټر چلولو قاعده د
سړک په ټولو کاروونکو باندې پيل کیږي ،پرته له
سایکل چلونکو.
موپیډونه ،موپیډونه او موټرسایکلونه اجازه نه لري
چې د ترافیک له الرې تیر يش.
موټرسایکلونه ممکن د اعظمي  2خلکو لخوا ونیول
يش .ماشومان په موټرسایکل مه اخلئ.
که تاسو الکول څښيل وي نو موټرسایکل مه چلوئ.
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تاسو موټر چلوئ

که تاسو د ملګرو یا پیژندونکو څخه موټر په پور
اخلئ ،وګورئ چې ایا تاسو د موټر چلوونکي په
توګه د بیمې پوښښ هم لرئ.
په موټر کې ټول مسافر باید په شاتنۍ څوکۍ کې
د هغو کسانو په ګډون چې په موټر کې وي باید
وتړل يش.
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که تاسو په آملان کې موټر چلول غواړئ ،تاسو د
موټر چلولو معترب جواز ته اړتیا لرئ .که تاسو
د نړیوال یا بهرين موټر چلولو جواز لرئ ،مهرباين
وکړئ پوښتنه وکړئ چې آیا دا په آملان کې د څومره
مودې لپاره اعتبار لري.
یو موټر باید تل بیمه يش.

ټول هغه ماشومان چې عمرونه یې د  12کالو
څخه کم وي چې له  150سانتي مرتو څخه کم
وي باید په د ماشومانو په ځانګړي څوکیو کې
خوندي يش .د عمر ګروپ پورې اړه لري مختلف
ماډلونه شتون لري.
د سړک مختلف ډولونه د رسعت مختلف
محدودیتونه لري چې تاسو ته د موټر چلولو
اجازه لرئ.
د هغو لپاره پام وکړئ د سړک په ښي خوا کې
نښو ته پام وکړئ .د سړک یا هوا وضعیت پورې
اړه لري ،تاسو باید ډیر احتیاط او ډیر ورو موټر
چل کړئ .مهرباين وکړئ د رشایطو رسه سم خپل
رسعت تنظیم کړئ.
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د موټر چلولو په وخت کې د تلیفون کولو ،منت
کولو یا نورو بریښنایی وسایلو کارولو لپاره خپل
سامرټ فون مه کاروئ.
د الکول څښلو وروسته موټر مه چلوئ.

که تاسو په حادثه کې ښکیل یاست 112 ،ته بیړين
خدماتو ته زنګ ووهئ.
ډاډ ترالسه کړئ چې د پیښې ځای کې {MQ }پاتې
شئ تر هغه چې پولیس رايش.

د واحد الری موټرو لخوا نه اوورټیک کول
که دا نښه په ځای وي ،تاسو اجازه نلرئ چې
د خپل موټر رسه یو واحد ټریک موټر ودروئ.
د  1.5مرتو فاصله په جوړو شویو ساحو کې
او د  2مرتو څخه بهر د جوړو ساحو څخه بهر
د بایسکل ځغلولو لپاره پيل کیږي.

په ښار کې
په ښار کې ځانګړي احتیاط ته اړتیا ده .دلته پیاده
چلونکي او بایسکل ځغلونکي ،بسونه ،الرۍ او
ځینې وختونه ټرامونه ،ډیری تقاطعونه او ترافیکي
څراغونه شتون لري.
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سور معنی ودروئ !له همدې امله،
هیڅکله د سور ټرافيکي څراغ یا سور
متځای نښه (انځور) له الرې موټر مه
چلوئ .جریمې معموال د دې لپاره
لګول کیږي ،د لنډمهاله موټر چلولو
بندیز په شمول.

50
د استوګنې په سیمو کې او د ښوونځیو مخې ته
اکرثا د  30کیلومرته فی ساعت ټیټ رسعت شتون
لري .دا ډیری وختونه ټول زونونه دي .که نه نو په
ښارونو کې نږدې ټول رسعت محدودیتونه شتون
لري…10km/h،20km/h،30km/h،40 km/h:
نو تل د ترافیکي نښو نښانو ته ډیره پاملرنه وکړئ.
دا د سړک په ښي اړخ کې موقعیت لري.

کله چې چپ او ښي خوا ته وګرځئ خورا محتاط
اوسئ ،په ځانګړې توګه که تاسو په ړندو ځایونو
کې وګرځئ :پریږدئ چې پیاده چلونکي او بایسکل
چلونکي لومړی په مستقیم ډول تیریږي ،دوی
لومړیتوب لري.
حتی په جوړو شویو ساحو کې ،تاسو او ټول
اشغالګر باید په موټر کې ودرول يش.
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د ښار یا ځای پیل او پای په آملان کې په نښه
شوي.
په جوړو سیمو کې ،اعظمي رسعت معموال 50
کیلومرته فی ساعت وي.

د هیواد په سړکونو کې
د جوړو شویو سیمو څخه بهر ،تاسو اجازه نلرئ چې د
هیواد په سړکونو کې د  100کیلومرته فی ساعت څخه
ګړندی موټر چل کړئ ،مګر ډیری وختونه ډیر لږ .دا بیا
د مناسبو نښو رسه اشاره کیږي.
که تاسو یو د نه پورته کیدو نښه وګورئ ،نو تاسو
باید په هیڅ حالت کې نه پورته کیږئ! حتی یو
قوي کرښه باید تیر نيش!
د راتلوونکي ترافیک لپاره پام وکړئ کله چې کیڼ
اړخ ته وګرځئ!
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د هیواد په سړکونو باندې د تیریدو پرمهال محتاط اوسئ:
لید اکرثا ناکايف وي .له همدې امله تاسو غوره کوئ چې
یو څه ډیر محتاط موټر چلوئ.

په لویه الره
معموال په هر لوري کې لږترلږه دوه لینونه
شتون لري .وړاندیز شوی لوړ رسعت 130
کیلومرته فی ساعت دی.
په هرصورت ،ډیری وختونه نور محدودیتونه
شتون لري چې د نښو رسه ښودل شوي .مهرباين
وکړئ تل پام وکړئ .د شک په صورت کې ،لوړ
جریمې او د موټر چلولو بندیز شتون لري.

تاسو باید په موټرو کې ښي خوا ته موټر چل کړئ
(د ښي الس موټر چلولو اړتیا) .د پورته کیدو لپاره،
تاسو باید په ښي خوا کې ورو موټرې تیر کړئ .
په ښي خوا باندې تیریدل منع دي ،لکه څنګه چې
بیرته راګرځیدل یا بدلول.

یوازې د بیړين حالت یا ماتیدو په حالت کې تاسو
ته اجازه درکول کیږي چې د موټرو په سخت
اوږه کې ودریږئ.
که تاسو په الره کې بیړين حالت ته ورسیږئ او
د تلیفون کولو توان ونلرئ ،تاسو به د بیړين
تلیفونونو په نوم ومومئ چې تاسو کولی شئ د
مرستې لپاره زنګ ووهئ.
په بیړين حالتونو او ماتیدو کې ،مهرباين وکړئ تل
د خوندیتوب واسکټونه وکاروئ .دا باید په موټر
کې شتون ولري .که نه نو ،د خوندیتوب واسکټونو
اغوستل منع دي.
د اسرتاحت لپاره ،د آرام ځای ته الړ شئ .یوازې
په موجوده ننوتلو او وتلو کې موټرو ته یا بهر ته
الړشئ.
هیڅکله په اوټوبان کې مه ځئ!
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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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