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په آلمان کې په الرو تګ(سفر)–
څه ته ښايي چې پاملرنه وکوئ؟
د ټرافيکو بنسټيز اصول

د ټرافيکو بنسټيز اصول

آلمان ته هرکله راشئ!
تاسې به هره ورځ زموږ په الرو ځئ ،پياده ،له بايسکل سره ،په سرويسونو او نورو
ترانسپورټي وسيلو کې سپاره او ښايي هم پر موټرسايکل او يا موټر کې .ستاسې د
خپلې سالمتيا او په مجموع کې عمومي امنيت له خاطره په آلمان کې ګڼ شمېر
ترافيکي اصول موجود دي .يو زيات شمېر به تاسې پېژنئ ،ځينې نور ښايي په بشپړه
توګه درته نوي وي.
تر ټولو د اهميت وړ اصول :پاملرنه وکوی خپل ځان او نور په خطر کې مه اچوئ.
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تاسې پر پښو (پلي) ځئ
په ښارونو کې د پليو د پاره ځانګړې الرې
(پياده رو) شته .تل په دې پياده رو والړ
شئ .د موټرونو او بايسکلونه د پاره
سرکونه شته .که د پليو ځانګړې الر نه
وي ،نو بيا د سرک پر غاړه ځئ.

له مېشته سيمو څخه د باندې يواځې د سرک پر چپ الس د تګ اجازه لرئ ،په دې
ډول مخامخ راتلونکي ترافيک ښه وينی او د ضرورت په وخت کې چپېدلی او غبرګون
ښولی شئ .په ډله کې يو د بل تر شا ځئ.
په نيمه تياره (شفق) او تياره کې غوره
ده ،چې رڼا او يا انکسارکوونکې جامې
واغوندئ.

۷
کله کله هم ټول سرکونه او يا د ښار
يوه برخه د پليو د پ��اره وي :د پليو
سيمه.

د لږو ټرافيکو په سيمو کې پلي کولی شئ له ټول سرک څخه ګټه واخلي ،دلته
ښايي چې موټر او بايسکل چلوونکي پليو ته سخته پاملرنه وکوي .هلته د کوچنيانو
ځيني لوبې (لکه درې ګاډۍ لرونکي بايسکلونه چلول) هم پر سرک اجازه لري .خو
د ترافيکو برخوال نه ښايي د يو او بل الره بنده کړي .هلته پليو ته د لومړيتوب
حق نشته.

۸
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پر ځينو پياده الکول او کله کله د پليو په سيمو کې هم
بايسکل چلوونکي اج��ازه ل��ري .خو هلته بايد يوه لوحه
موجوده وي .دلته يو او بل ته پاملرنه مهمه ده.
د پليو او بايسکل
چلوونکو شريکه الر

که تاسې وغواړئ د سړک بل لوري ته
والړ شئ ،نو بايد مخامخ او چټک والړ
شئ .موټرونو او بايسکلونو ته خاصه
پاملرنه وکوئ .تر وسه وسه د پارک شوو
موټرونو په مینځ کې مه ځئ.
له هغه ځايونو څخه ګټه واخلی ،چېرته
چې د سرک بل اړخ ته تېرېدل امکان
ولري ،ولو که الر مو لږ څه چپيږي هم:
 ترافيکي اشارې (څراغونه):
د پيلو د پاره ځانگړي څراغونه يا
اشارې شته .اکثر پر څلورالرو ،کله
کله يې تر منځ هم .سرې اشارې
ته تل ودریږئ .په شنه تلی شئ.
س��ره ل��ه دې پ��ام ورت���ه وک��وئ،
چې موټرچولونکی او يا بايسکل
چلوونکی دريږي او که نه.

۹
د پليو پر اشارو باندې اکثر ژېړې تکمې شته ،چې بايد سړی يې
تخته کړي ،تر څو اشاره شنه شي .د اشارې تر شنه کېدلو پورې
تم شئ.

 پر سرک سپين خطونه :
په دې ځای کې په ډاډه ډول سره
د سرک بلې غاړې ته تېرېدلی شئ.
موټرونه بايد ودريږي .سره له دې
لطفاً پاملرنه وکوئ ،په ډاګه کړئ،
چې غواړئ پر سرک تېر شئ ،معطل
وکوئ ،ترڅو موټر ودري��ږي او بيا
چټک تېر شئ.
 د سرک په منځ کې ټاپو :
دله موټرونه هرو مرو نه دريږي.
نو ځکه ښه وګ���ورئ ،چې څوک
نه وي او هغه ته چټک ورشئ.
هلته تاسې کولی شئ تم شئ،
که چېرته له بل لوري څخه موټر
راتلونکي وي.
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 پاملرنه وکوئ د برقي ښاري اورګاډو لرونکو سړکونو څخه په تېرېدلو :هغوی تل
د لومړيتوب حق لري ،ځکه هغوی ژر برک نه شي نيولی

که ماشومان درسره وي ،نو هغوی تر
الس ونيسئ ،تر څو سړک ته ورترپ نه
کړي.

۱۱
که تاسې کوم موټر له نيلي شنه څراغ
سره وينی او يا د خطر هارن (ټه ټو ټه
ټه) آورئ ،نو بايد سخته پاملرنه وکوئ
او هيڅکله پر س��رک والړ نه ش��ئ .دا
زياتره د پوليسو يا ترافيکو موټر دي،
يا د اوروژنې (اطفائيې) او يا امبوالنس
موټرونه دي چې عاجل ځي.

په آلمان کې سرويسونه څوک په الس
ورکولو (د الس په اشاره) نه شي درولی.
هغوی يواځې د سرويسونو په تم
ځايونو کې دري��ږي .هلته په نورماله
توګه د سرويسونو د تګ او راتګ پالنونه
هم ځوړند وي.

تل موټرونو ته ګورئ او بله خوا پام مه
اړوئ!
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تاسې پر بايسکل ځئ
ً
اصال د بايسکل چلوونکو د پاره هم هغه اصول اعتبار لري لکه د موټرچلوونکو د
پاره (د لومړيتوب اصول ،يواړخيزه سرکونه ،ترافيکي اشارې ). . .
 يو بايسکل بايد څراغ ،برکونه او يو زنګ ولري.
اغېزمن زنگ

د مخې
سپین څراغ

دوه ځانګړي برکونه

د شپې سپین
ښودونکی
ډاينمو

انکسارورکوونکې کړۍ او يا د هرې
گاډۍ د پاره دوې د گاډيوسيخونو
کې انکسارورکوونکې (ژېړې)

دوه
انکسارورکوونکي
(ژېړ) هر پايډل ته

 پر يوه بايسکل باندې يواځې يو کس د سپرېدلو اجازه لري.

لوی انکسارورکوونکي
(سره) او د شاڅراغ (سور)
کوچنی
انکسارورکوونکی (سور)
(له سړک څخه ٠٦
سانتي متره لوړ)
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واړه ماشومان بايد په ځانګړو
څوکيو او ي��ا تريلر ک��ې مصئون
شوي وي.

 پر بايسکل باندې سړی بايد تر څو چې امکان لري ښئ خوا ته والړ شي.
خو له پارک شوو موټرونو سره دغومره فاصله ونيسئ ،چې پر يوې ناڅاپه
وازېدونکې دروازې باندې ونه لګېږئ.
 تر وسه وسه پورې کوشش وکوئ چې پر بايسکلونو باندې يو د بل له څنګه
والړ نه شئ.
 که وغ��واړی چې پر بايسکل باندې
ښ��ي ي��ا چ��پ الس ت��ه وګ���رزئ ،نو
بايد تل په غزېدلي الس سره اشاره
ورکړئ.
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 که پر سرکونو باندې د لومړيتوب لوحې نه وي ،نو بيا له ښۍ خوا څخه
راتلونکي ترافيک لومړی څلورالرې ته ننوزي (ښی له چپ څخه لومړی) .په
داسې د ښي الس لومړيتوب حق څلورالرو کې بايد موټرچلوونکي لومړی
هغه بايسکل چلوونکي ته الره ورکړي ،چې له ښي الس څخه راځي
 د بايسکل چلوونکو د پاره خانګړي
اصول هم شته ،د مثال په توګه د
بايسکل چلوونکو ترافيکي اشاري
او يا دا امکان چې پر يواړخيز سرک
د تګ چپه ل��وري ته والړ شي:.
که چیرې دا ډول نښې یا عالمې
شتون ونلري نو بایسکل چلونکي
کولی شي د بایسکل چلوونکو
ځانګړې الره یا سرک باندې حرکت
وکړي.
اضافگي لوحه
“„Radfahrer frei

 که چېرته د بايسکل پر الر يوه شنه لوحه له سپين
بايسکل سره موجوده وي ،نو بايد په هغه الر والړ شئ.
پرته له دې ډول لوحې څخه کولی شئ پر سرک والړ
شئ ،کولی شئ د بايسکل پر الر هم پاتې شئ.
د بايسکل الر

۱۵
 داسې سرکونه هم شته ،چې پر هغه باندې تاسې بالکل بايسکل نه شی
بېولی :د مثال په توګه شاهراه او يا د موټرونو ځانګړي سرکونه .همدا شان
کېدلی شي چې د پليو الرې او سيمې په ځانګړو لوحو سره بايسکل چلوونکو
ته اجازه ولري .نو هلته بايسکل چلوونکي اجازه نه لري له پليو څخه تېز والړ
شي او پليو ته ښايي خاصه پاملرنه ولري.
 که شراب مو څښلي وي ،نو بايسکل مه چلوئ.
 پر بايسکل باندې سپور تلفون مه کوئ.
 دقت :کله چې يو الرۍ چلوونکی ښۍ خوا ته ګرزي ،کېدلی شي چې تاسې
ونه ويني .نو غوره ده چې الرۍ پسې پاتې شئ.
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 که امکان ولري د بايسکل چلوولو ځانګړې خولۍ پر سر کړئ.
 کوچنيان له  ٨کلنۍ څخه وروسته
پر سرک د بايسکل چلولو اجازه
ل��ري ،له هغه مخکې يواځې پر
ً
اصال
پياده رو باندې .په آلمان کې
کوچنيان د لومړنۍ ښوونځۍ
په څلورم ټولګي کې د بايسکل
چلولو امتحان ورکوي.

 که ترافيکي حالت پوره د ليدلو وړ نه وي ،نو کولی شئ له بايسکل څخه
ښکته او پياده يې بوزئ .په هغه صورت کې ښايي د پليو په شان چال چلند
وکوئ.

۱۷

تاسې موټرسايکل چلوئ
په آلمان کې ډول ډول موټرسايکلونه شته ،چې ډول ډول اصول هم ورته شته
دي .مګر الندې اصول د ټولو د پاره يو ډول دي :د خاصو خوليو پرسرکول حتمي
دي او د بيمې درلودل او لږترلږه عمر هم.

اصوالً سړی يوه ځانګړي اليسنس او يا د امتحان تصديق ته اړه لري .که تاسې
يو بين المللي او يا بهرنی اليسنس ولرئ ،نو پوښتنه وکوئ ،چې آيا هغه په آلمان
کې چليږي او د څومره وخت د پاره او کوم موټرسايکلونه اجازه لرئ چې وچلوئ.
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ً
اص�لا ټول موتور لرونکي بايسکلونه
(موټرسايکلونه) پر سرک ځي .يواځې،
چې په اعظمي کچه په ساعت کې ٢٥
کليومتره ګړندي تللی شي ،اجازه لري –
له ښارونو بهر او چېرته چې ورته ځانګړې
لوحې لګول شوې وي – د بايسکلونو
په الرو هم والړ شي.

له او موټرسايکلونو سره اجازه نشته چې څوک د ترافيکو ترکت کوږ ووږ والړ شي.
پر موټر سايکلونو باندې تر  ٢تنو پورې د سپرېدلو اجازه شته .پر موټرسايکل باندې
کوچنيان له ځان سره مه سپروئ.
ک��ه ش���راب م��و څښلي وي ،ن��و بيا
موټرسايکل مه چلوئ.

۱۹

تاسې موټر چلوئ
څوک چې په جرمني کې موټر چلوي ،بايد يو د اعتبار وړ اليسنس ولري .که تاسې
بين المللي او يا بهرنی اليسنس ولرئ ،نو بيا پوښتنه وکوئ ،چې هغه په آلمان
کې چلېدلی شي او که نه ،او که چلېدلی شي نو تر کومه وخته پورې .يو موټر بايد
تل بيمه وي .که تاسې له کوم ملګري او يا خپلوانو څخه موټر امانت اخلئ ،نو بيا
وګورئ ،چې آيا ستاسې د پاره د موټرچلوونکي په توګه بيمه اعتبار لري او که نه.
 په موټر کې ټول سپاره کسان بايد کمربندونه وتړي ،د شا په څوکۍ کې ناست
کسان هم.
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 ټول له  ١٢کلن ښکته کوچنيان ،چې په ونه له  ١٥٠سانتي مترونو څخه ټيټ
وي ،بايد د ماشومانو په څوکۍ کې يووړل شي.
 د چلولو په موقع په الس کې لرونکي موبايل څخه تلفون مه کوئ ،ياداشتونه
مه ليکئ او د تګ په حال کې " "Smartphoneسره مه مصروفيږئ.
 که شراب مو څښلي وي ،نو بيا موټر مه چلوئ.
 د ډول ډول سرکونو د پاره ډول ډول اعظمي سرعت شته ،چې کولی شئ و
يې نيسئ .د سرکونو او يا هوا د څرنګوالي په نظر کې نيولو سره ښايي چې
سړی سوکه سوکه والړ شي.
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که چېرته په کوم ټکر کې ګډون
ول��رئ ،نو بيا د ژغورنې شمېرې
 ١١٢ته تلفون وک��وئ .په هر
صورت ،ترڅو چې پوليس راځي ،د
پېښې پر ځای پاتې شئ.

 سور د ودرېږه! (! )Stoppمعنی لري .له دې کبله هېڅکله په سره اشاره يا د
توقف په سره لوحه مه ځئ.
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 . . .په ښار کې
په ښار کې خاصه پاملرنه په کار ده .دلته پلي او بايسکلونه ،سرويسونه ،الرۍ
موټر او کله کله ښاري اورګاډي موجود دي ،ډېرې څلورالرې او ترافيکي څراغونه
يا اشارې هم.
په آلمان کې د ښارونو او کليو پيل او
ختم په نښه شوي.

د ښار او کليو د ننه په اعظمي توګه  ٥٠کيلومتره په ساعت کې تلل کيږي .په
اوسېدونکو سيمو کې زياتره لږ سرعت يعنی په ساعت کې اعظمي  ٣٠کيلومتره
اجازه وي .پرته له دې په ښار کې کېدلی شي د ګړنديتوب هرډول اندازه موجوده
وي :په ساعت کې  ١٠کيلومتره ٢٠ ،کيلومتره ٣٠ ،کيلومتر ۴٠ ،کيلومتره  . . .نو تل
ترافيکي لوحو ته په ځير سره ګورئ.

د ٣٠
کيلومتروکړينديتوب
د سيمې پيل

مجاز لوړ سرعت

۲۳

ښۍ او کیڼې خوا ته د ګرزېدلو په وخت ډېر احتياط کوئ ،په تېره بيا ،کله چې په نه
لېدل کېدونکو ځايونو کې ګرزئ :پلي او مخامخ تلونکي بايسکل وال پرېږدئ چې
لومړی والړ شي ،هغو د لومړيتوب حق لري.
په اوسېدونکو سيمو کې مو هم بايد کمربندونه تړلي وي او کوچنيان ښه په
امن کې وي.

۲۴

د ټرافيکو بنسټيز اصول

 . . .پر ايالتي سرکونو باندې
پر ايالتي سرکونو باندې له کليو نه بهر
په ساعت کې له  ١٠٠کيلومترو څخه د
زيات ګړندي تګ اجاره نشته ،اکثر تر دې
ال هم کم .خو هغه بيا په ځانګړو لوحو
نښاني شوي وي.

پر ايالتي سرکونو باندې ترمخ کېدلو ته پاملرنه وکوئ:
زياتره ښه نه ليدل کيږي .نو ځکه غوره ده چې لږ څه په
احتياط سره والړ شئ .کله چې تاسې د ترمخ کېدلو د
ممانعت لوحه وينئ ،نو هغه وخت په هيڅ ډول د ترمخ
کېدلو اجازه نه شته! همدا شان اجازه نه شته تر يوې
دوامداره کرښې اخوا واوړئ.

د ترمخ کېدلو
ممانعت

خپل الس ته د ګرزېدلو په وخت مخامخ راتلونکو ترافيکو ته پاملرنه وکوئ!

۲۵

 . . .پر لويو الرو ( )Autobahnباندې
دلته هر لوري ته لږ ترلږه دوه مسيرونه شته .توصيه شوی يا غوره ګڼل شوی
سرعت په ساعت کې  ١٣٠کيلومتره دئ.
زياتره نورې اندازې هم شته ،چې په لوحو سره ښودل شوې.
پر لويو الرو هم بايد په ښي الس والړ شئ .د ترمخ کېدلو په منظور بايد د سوکه
تلونکو واسطو (موټرونو) له کيڼې خوا څخه تېر شئ .پر ښۍ خوا ترمخکې کېدل منع
دي ،هم هغه شان لکه په شاتګ (ريورس) او شاته ګرزېدنه.
يواځې په بيړني حالت او يا عارضو په صورت کې سړی کولی شي د لويوالرو د
عارضو پر مسير باندې ودريږي.
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۲۶

د ټرافيکو بنسټيز اصول

په دې ډول حالتونو کې تل د باخبرواسکټونه واغوندئ .هغوی بايد په موټر کې
چمتو ايښي وي .پرته له هغه اجازه نشته .د دمې کولو د پاره د دمې ځای ته
والړ شئ .لويو الرو ( )Autobahnته د ورتګ او وتلو پر ځانګړي مسير ورننوزئ او
ترې وزئ.
پ���ر ل���وي���ه الر ( )Autobahnب���ان���دې ه��ي��څ��ک��ل��ه پ��ل��ي م���ه ځ��ئ!

نور معلومات:
www.germanroadsafety.de
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