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 ۳ په آلمان کې بايسکل چلونه

آلمان ته هرکله راشی!
په آلمان کې بايسکل چلونه ډېر په زړه پورې کار دئ. د دې د دپاره 
چې تاسې تر ممکن حده پورې له بايسکل سره ډاډه او بې خطره و 

ګرزئ، موږ څو د اهميت وړ اصول سره راټول کړيدي.
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په آلمان کې بایسکل چلونه۶

عمومي ترافيکي اصول

د ښۍ خوا ترافيک

د سرک پر ښي الس والړ شئ. له 
پارک شوو موټرونو څخه فاصله 
ونيسئ. له نورو ترافيکي واسطو 
کېږۍ،  ترمخ  ته  خوا  کیڼې  څخه 
حتی د بايسکل چلولو په ځانګړو 

الرو هم.

د مخکې تګ اصول"ښۍ 
خوا تر چپې خوا مخکې"

په څلورالرو کې د "ښۍ خوا تر 
چپې خوا مخکې" د تګ اصول 
ترافيکی  چې  څو  تر  دئ،  جاري 
ونه  وجود  اش��ارې  يا  او  لوحې 

لري چې کوم بل څه وښيي. 

په سختۍ سره پېژندل کېدونکې څلورالرې او 
کوڅې په خانګړې توګه نښاني شوې، هلته 
اعتبار  تر چپې مخکې اصول  هم د ښۍ خوا 

لري.
 

د مخکې تګ نښې
له دې ترافيکي نښې سره تاسې 
چلوونکي  موټر  د  ن��ورو  بايد 
حق  لومړيتوب  د  ت��ه  واس��ط��و 

ورکړی او انتظار وباسئ.

 څلورالرې يا کوڅې د ښۍ
خوا له لومړيتوب سره

 د مخکې تګ اجازه
 ورکړی

 ودرېږه! پرېږده
 چې لومړی

 والړشي



۷

سره  نښې  ترافيکي  دې  ل��ه 
د  ته  تاسې  چلوونکي  نور  بايد 

لومړيتوب حق درکړي. 
 

 

بايسکل چلوونکو د پاره د اهميت وړ اصول

يو بايسکل هرومرو بايد څراغ، برکونه او زنګ ولري.  

پر بايسکل باندې يواځې يو کس سپرېدلی شي.   
 

په   يواځې  ماشومان 
تريلر  يا  او  څوکۍ  خانګړې 
بيولی  سره  ځان  له  کې 

شئ.

دواړه السونه پر جلب ونيسی.  

يو پر بل پسې په الر والړ شئ.  

که امکان لري د بايسکل چلولو خولی پر سرکړی.  

بايسکل چلوونکي اجازه نه لري پر نورو ترافيکي واسطو پورې   
الس ونيسي.

مخکې تګ    د مخکې تګ سرک















„Vorfahrt“ „Vorfahrtstraße“ 



په آلمان کې بايسکل چلونه۸

چلوونکي  بايسکل  کړی.  مراعات  اصول  ترافيکي  بايد  تاسې   
هم د ترافيکو لخوا درول کيږي د مجازاتو, سزا کيږي 

 
 

د بايسکل چلولو په وخت 
خپل  او  کوی  مه  تلفون 

موبايل ته هم مه ګورئ
 

که د الکول  مو څښلي وي، نو بايسکل مه چلوئ  









۹

د بايسکل چلوونکو د پاره الرې

بايسکل يوه ترانسپورټي وسيله ده او د سرک د پاره دئ. کوچنيان 
ښايي تر ٨ کلنۍ پورې د پليو پر الر )پياده رو( باندې بايسکل وچلوي. 
 کوچنيان تر ۱۰ کلنۍ پورې کولی شي له پياده رو څخه ګټه واخلي.

يوه د بايسکل الر له سرک څخه 
په  څخه  رو  پياده  له  او  ډبرو  د 
نښاني کېدلو، فلستر او يا ټيټو 

ډبرو سره بيليږي.

سرک  پر  چلولوالره  بايسکل  د 
نه  سپينې  ي���وې  د  ب��ان��دې 
نيلي  د  او  کرښې  غوڅېدونکې 
سره  نښې  الرې  بايسکل  شنې 
اجازه  موټرونه  شوې.  نښه  په 

نه لري پر هغه والړ شي. 

باندې  سرک  پر  نوار  ساتنې  د 
او  کرښې  ماتېدونکې  يوې  له 
بايسکل په نښاني سره په نښه 
باندې  مسير  دې  پ��ر  ش��وې. 
د  وخت  هغه  يواځې  موټرونه 
تګ اجازه لري، چې بايد مخامخ 

راتلونکو ترافيکو ته الر ورکړي.



په آلمان کې بايسکل چلونه۱۰

 اضافګي لوحه و
   ممنوع د بايسکل

هم  الرې  شريکې  چلوونکو  بايسکل  او  پليو  د 
شته. دلته ښايي چې بايسکل چلوونکي پليو ته 

ځانګړې پاملرنه وکوي

 

دلته، د بايسکيل بايد په سپرېدو

هرکله چې يوه د بايسکل چلولو الر پر نيلي شنه ځمکه باندې له 
پر  بايد سمدالسه  تاسې  نو  نښه شوي،  په  بايسکل سره  سپين 
هغه والړ شئ، که چېرته الر کې کومه بله مانع وجود ونه لري. په 
هغه صورت کې )که مانع موجود وي( تاسې کولی شی په ډېر 
احتياط سره پر سرک ترې چپ شی. که چېرته پر سرک باندې بې 
خطره چپېدل امکان ونه لري، نو بيا بايد له بايسکل څخه ښکته او 

هغه له مانع څخه پياده تېرکړی.
 

نه نښاني شوو بايسکل الرو باندې اجازه شته، خو نه چې هرومرو 
بايد پرې والړ شئ. دلته کولی شئ پر سرک  هم والړ شئ.

دې ځايونو کې بايسکل چلوونکي تللی شي:

پر نورو سيمو )د مثال په توګه د پليو الر، د پليو 
اجازه  تګ  د  وخت  هغه  يواځې  باندې  سيمه( 
شته، کله چې د يوې ځانګړې لوحې او ممنوع د 

بايسکل سره په نښه شوې وي.

 د پليو د الرې له
 څنګه د بايسکل

چلولو پر الر

 د بايسکل الر/ د
 بايسکل چلولو شريکه

           الر  چلولو مسير

 د پليو او بايسکل

„Radfahrer frei“ 



Kraftfahr-
straße

Gehweg Verbot für
Fahrrad-
verkehr

Verbot für 
Fahrzeuge 

aller Art

Autobahn

۱۱

د اضافګي لوحې "او ممنوع د بايسکل" له موجوديت څخه پرته 
ښايي له بايسکل څخه ښکته او پياده يې بوزئ.

دې ځايونو کې بايسکل چلوونکي د بايسکل چلولو 
اجازه نه لري:

 لوی سرک
 د پليو الر

 بايسکل د
پاره منع

 د هر ډول
 موټرونو د
  پاره منع

 د موټرونو
ځانګړی سرک



په آلمان کې بایسکل چلونه ۱۲

په څلور الرو کې سم چال چلندچراغ خطر

ترافيکي څراغ

له بايسکل سره هم بايد ترافيکي څراغ ته پاملرنه وکوئ.

پاره  د  بايسکلونو  د  چېرته  که 
شته  څ��راغ  ترافيکي  ځانګړی 
پاملرنه  ته  هغه  بايد  نو  وي، 

وکوئ. 
 

پوليس  وي،  ژوبل  څراغ  ترافيکي  چې  توګه  په  مثال  د  کله،  کله 
ترافيکو ته الرښوونه کوي. د پوليسو د الس اشارې له بر هر څه 

نه لومړيتوب لري.

 په ژېړه اشاره اجازه نه
 لرئ څلورالرې ته ننوزئ.

ودرېږئ.

 ودرېږه!په سره
 اشاره بايد تل

ودرېږئ.

 په شنه اشاره تېرېدلی
شئ. مګر احتياط کوئ.

 پاملرنه! بلې اشارې ودرېږه!
 ته مخکې له

 څلورالرې څخه تم
شئ.

 تاسې اوس تللی شئ.
 خو په ډېره پاملرنه

سره.



  ۱۳

○

"د بایسکل لپاره ممنوع"

په دې توګه بې خطره ګرزېدلی شئ:

ته  )موټرونو(  ترافيکو  او  ته وګورئ  لومړی شا  ته کتنه:  شا   ○
وګورئ 

په   الس  د  ورکړی:  اشاره  الس  د 
څرګنده اشاره سره وښيئ، چې چېرته 

ګرزئ. 

الرې ته برابرېدل:   ○
•  که چېرته د بايسکل چلولو الرښوونه وي، نو له هغې سره   

سم والړ شئ.
•  مخکې له څلورالرې څخه ځان سم سرک ته برابر کړئ.  

ګرزېدل: ښۍ خوا ته په ګرزېدلو سره پليو ته پاملرنه وکوئ،   ○
لومړيتو ب  د  تېريږي، دوی  پر سرک  چې همدې وخت کې 
تل مخامخ  بايد  نو  ګرزئ،  ته  خوا  چپې  تاسې  که  لري.  حق 
راتلونکي موټرونه پرېږدئ چې تېر شي. که د بايسکل چلوونکو 

د پاره ځانګړې الر په نښه شوې وي، نو پر هغه والړشی. 
 

غيرمستقيم ګرزېدل

که چپ لوري ته په ګرزېدلو پوره ډاډه نه وئ، نو بيا کولی شی په 
غيرمستقيم ډول چپ لوري ته وګرزئ:

لومړی په څلورالرې کې مخامخ والړ شئ.  ○
د سرک ښۍ خوا ونيسئ، د اړتيا په صورت کې بايد له بايسکل   ○

څخه ښکته شئ.
 

تم شئ تر څو چې الره خالصه شي. له هغه وروسته د سرک   ○
بلې خوا ته تېر شئ او ځئ.  

 

۱

۱

٢

۲

۳
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په آلمان کې بایسکل چلونه۱۴

ځانګړي خطرونه 
په اصطالح "د ړندو داغ"

بايسکل چلوونکي هغه وخت له سخت خطر سره مخامخ کيږي، 
کله چې الرۍ يا تيزرفتار موټرونه چپې خوا ته ګرزي. په اصطالح مړه 
زاويه کې موټر چلوونکی تاسې ښه نه ويني او يا مو هيڅ نه ويني.

په احتياط سره ځئ. په ناډاډه حالت کې د لومړيتوب له خپل حق 
څخه تېرېږئ او يا له بايسکل څخه ښکته کيږئ او پر پياده رو باندې 

ځئ. هلته بايد خپل بايسکل پياده بوزئ. 

نو ځکه:

	 تل د يوې الرۍ / سرويس څخه په پوره اندازه مصافې سره 
د څټه والړ شئ؛ هيڅکله نه د هغه ترڅنګ، نه يې تر مخ او نه 

نږدې له څټه. 

مصافه  نه  هغه  له  غ��واړي.  ځای  ډېر  سرويس  الرۍ/  		يوه 
ونيسئ.

د  کې  حالت  ناډاډه  په  چلوئ.  بايسکل  سره  احتياط  ډېر  		په 
سرويس  يا  او  موټر  الرۍ  تېرېږئ.له  څخه  حق  له  لومړيتوب 

سره د بایسکل ټکرونه زياتره د مړينې المل کيږي.

	 د تېزرفتار موټر تر ښۍ خوا يواځې هغه وخت تېرېږئ، چې پوره 
ځای موجود وي. 

له موټرچلوونکي سره د کتلو اړيکه ټينګه کړئ. 	



۱۵

نور خطرونه
د پليو او بايسکلونو په شريکو الرو باندې ډېر په احتياط ځئ 
او دغومره تېز، چې تل برک ونيولی شئ او يا ودرېدلی شئ! 

خپل سرعت له پليو سره برابر کړئ.

په  ننوتلو  د  مو  موټرچلوونکي  کېدلی شي چې  پر دې  برسېره 
الرو کې ونه ويني.

واټن ونيسئ، کېدی  پوره  پارک شوو موټرونو څخه  له 
شي د هغوی دروازې ناڅاپه وازې شي.



په آلمان کې بایسکل چلونه ۱۶

د يوه ټکر په صورت کې
کله چې ټکر کوئ، نو مرسته وغواړئ. تر څو مو چې د ټکر خبر نه 

وي ورکړئ، د ټکر له ځای څخه هېڅکله مه ځئ. 

د ژغورنې مرکز به الندې پوښتنې درڅخه کوي:

پېښه چېرته شوې ده؟
په دقيقه توګه څه پېښ شوي؟
څو تنه په پېښه کې شريک دي؟

څه ډول زخمومه/بيړنی حالت منځ ته راغلی؟ 
 

نورو پوښتنو ته انتظار وباسئ!
امبوالنس موټر او يا پوليسو ته انتظار وباسئ او معلومات 

ورکړئ.

ته  پېښې  پاملرنه  نورو کسانو  د  کولی،  نه شئ  تلفون  خپله  که 
راوګرزوئ، تر څو هغوی مرسته راوغواړي.

ټلفوني  مرکز  د  ژغورنۍ  د 
تلفون  ته   ١١٢ شمېرې 

وکوئ.

دې شمېرې ته په موبايل 
کې له پيسو لرلو څخه پرته 

هم تلفون کيږي.



 

 مخ: ۳: 
 مخ: ۷: 
 مخ: ۸:
 مخ:۱۱:
 مخ: ۱۲, په منځ کې:
 مخ: ۱۶:
 

;connel_design - fotolia.com 
;cbskchristine - fotolia.com

 ;Avanne Troar
;Picture-Factory - fotolia.com

;Christian Müller - fotolia.com
;Kara - fotolia.com

 ;Tobias Arhelger - fotolila. com

ځانګړي معلومات
خپروونکی:

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

ليکنه:
Klaus Brandenstein )UDV(

Jörg Ortlepp )UDV(
Kay Schulte )DVR(

Daniel Schüle )DVW(

پالن + جوړښت:
pensiero KG, www.pensiero.eu

کاغذ:
د انځورونو سرچينې:

ګټې  د  څخه  انځورونو  شوو  چاپ  له  کې  پاڼو  معلوماتي  دې  په 
اخيستلو حق يواځې )UDV( او يا د آلمان د ترافيکي امنيت جرګه 

Deutschen Verkehrssicherheitsrat لري.



پښتو وړ

دا السوند په نورو ژبو هم د 
السرسي وړ دی.

دلته یې ډاونلوډ کړئ:

www.germanroadsafety.de


