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د سایکل د چلولو یو څو مهمي ټرافیکي الرپوهني
د سایکل چلوونکو لپاره په آلمان کي

.دا الندي ټرافیکي الرپوهني ټولي اړیني ټرافیکي الرپوهني نه ښیي
تشریح قصدا آسانه لیکل شوي تر څو چې نه یوازي د لویانو بلکه د هغو ماشومانو لپاره هم د.پوهیدا وړ وي چې آسانه تشریح یې په کار وي
 پلونه او،ډېر کډوال د داسي هیوادونو نه راغلي دي چې بنیادي ضروریات یې لکه څړکونه د همدې وجه نه دوی ته په آلمان کي اعتبار لرونکی.ټرافیکي رغېدنه یې د آلمان سره پرتله نه لري
 کړکېچنو حالتونو او یا هم ټکرونو مخنیوی/ په دې توګه به د خطرناکو.نظام تشریح کول اړین ده
.وشي

Die wichtigsten Verkehrsregeln für
Fahrrad-Fahrer in Deutschland

- Es handelt sich hier um keine abschließende Aufzählung der notwendigen
Verkehrsregeln.
- Die Erklärungen sind bewusst sprachlich einfach gehalten, da sie nicht nur
für Erwachsene sondern auch für Kinder gedacht sind, die einfache
Erklärungen benötigen.
- Viele Flüchtlinge stammen aus Ländern, deren Infrastruktur und
Verkehrsaufkommen nicht mit Deutschland vergleichbar sind. Aus diesem
Grund ist es wichtig, ihnen die in Deutschland geltenden Verkehrsregeln zu
erklären. So können unter Umständen gefährliche Situationen oder sogar
Unfälle verhindert werden.

 پښتو: ژبه/ Sprache: Paschto
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په آلمان کي د سایکل د خولۍ اغوستل فرض نه ده.
خو د سایکل د خولۍ اغوستل اړین ده ځکه چې څوک له ټکر نه پرې ساتل
کېږي.
تر ټولو بد ټپ چې څوک یې لرالی شي د سر ټپ ده.
نو ځکه باید د سایکل خولۍ واغوندم کله چې په سایکل باندي روان یم.

یوه سایکل کي باید ګېرونه ( )۲او ګروپونه ( )۱،۴د کار وړ وي.
په ٔ
سایکلونه باید انعکاس کوونکي مخي او شا ته ولري ( ،)۵دوه دانې په ټایرونو
باندي (څنګ ته) ( )۶او دوه په پیډالو باندي (.)۷
آرنګ یې هم باید د کار وړ وي.

لمرلوېده کي باید د سایکل څراغ روښانه وی.
تیاره ،لمر خات ٔه یا
په
ٔ
ٔ
په دې توګه باندي هم زه الره ښه لیدالی شم او هم نور سایکل چلونکي ما
لیدالی شي.
که کېدی شي ښه به وي چې د سایکل چلولو په وخت کي روښانه کالي
واغوندم او یا هم انعکاس کوونکي په کالو اوټومبم.
د سایکل په بار ځای باید سپک شیان (تر  ۲۵کیلو پوري) کېږدم .شیان داسي
باید بند کړم چې رانه ښکته نه ولوېږي.

سپاره کړم.
ددې اجازه نه لرم چې نور خلګ په بارځای باندي له ځان سره
ٔ
سپاره کوالی شم
کوچني هلکان یوازي په داسي وخت کي په سایکل راسره
ٔ
چې سایکل باندي مي د ماشومانو کښېنستځای ټومبالی وی.
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په آلمان او په نورو اوروپایي هېوادونو کي باید د سړک په ښۍ خوا کي
سایکل وچلولوم.
ماشومان چې عمر یې تر  ۸کالو کم وي باید سایکل په پښو الر باندي وچلوی.
ماشومان چې عمر یې له  ۸تر  ۱۰کالو پوري وي کوالی شي چې یا په پښو
الر او یا هم په سړک باندي خپل سایکل وچلوی.
د چا عمر چې تر  ۱۰پورته وي باید په سړک باندي سایکل وچلوی.
ددې اجازه تل شته چې څوک له خپل سایکل سره په پښو الر کي روان شي.
یوه ګرده نیلۍ نښانه د سایکل له نښي سره په دې معنا ده چې سایکل چلول د
سایکل چلولو لپاره ټاکل شوي سایکل الره باندي وچلوم .د سایکل الري نه
کار اخیستل یوازي په هغه لور باندي ده سي نښانه یې په کومه لوري وي.

یوه نیلۍ ګردۍ نښانه د یوې تیر له نښي سره په دې معنا ده چې زه یوازي په
هغه خوا باندي سایکل چلوالی شم چې په کوم لور باندي د تیر سر کوږ وي.

د "ور نني وتلو منع توب" نښانه په دې معنا ده چې له دې خوا نه په سړک
کي نه شم نني وتالی .که د نوموړي نښانې برسېره د "سایکل خالص" نښانې
له لیاري په څرګنده توګه د سایکل چلولو اجازه راکړه شوي وي ،نو د سړک
په ښۍ خوا کي باید سایکل وچلوم.

د "هر وړ ګاډیو لپاره منع" نښانه په دې معنا ده چې زه له دې خوا نه په
سړک که سایکل نه شم چلوالی .خو ددې اجازه لرم چې له خپل سایکل سره
په پښو روان شم.
که د نوموړي نښانې برسېره د "سایکل خالص" نښانې له لیاري په څرګنده
توګه د سایکل چلولو اجازه راکړه شوي وي ،نو د سړک په ښۍ خوا کي باید
سایکل وچلوم. .
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د "سایکلونو لپاره منعتوب" نښانه په دې معنا ده چې زه په دې سرک باندي د
سایکل د چلولو اجازه نه لرم .خو زه کوالی شم چې خپل سایکل سره په پښو
الر کي په پښو روان شم.

د "یو اړخیز سرک" نښانه په دې معنا ده چې له بل اړخ چي کوم ګاډی په دې
خوا نه راځي .بیا هم باید د سړک په ښي اړخ کي سایکل وچلوم.
په اوتوبان [لویه الر] او د الرۍ په الرباندي د سایکل چلول منع دي.
په دې الر باندي د سړک په غاړه باندي هم اجازه نه لرم چې له سایکل سره
په پښو روان شم.

کله چي [د چا د کور مخي ته] په ځمکه باندي او یا هم په کوم پارک کي
سایکل چلوم نو باید په سړک باندي موټرو ته الره ورکړم چې تېر شي.
نو ځکه باید د الري په څوکه باندي سایکل وچلوم.
نو بیا به لومړی ځل چپي خوا ته ،بیا ښۍ خوا ته او بیا چپي خوا ته ګورم.
کله چي هیڅ کوم موټر په الره نه تېرېدو کوالی شم چې په هغه الر باندي
سایکل وچلوم.

ددې اجازه نه لرم چې په کښل شوي کرښو باندي سایکل وچلوم.
کله چي په کومي کږالري یا هم څلور الري باندي کښل شوي کرښي اووینم
نو ددې اجازه نه لرم چې تر کرښو ور واوړم.

کله چې کوم بل سړک کي کاټېږم نو باید د الس له اوږدوني نه کار واخلم.
الس باید هغه لور ته اوږد کړم په کوم لور چې کاتېدل غواړم.
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کله چې په الر کي له کوم خنډ نه تېرېدل غواړم ،نو باید له کیڼ الس نه په
څټ اوګورم تر څو چې په دې اوپوهېدالی شم چې آیا کوم موټر خو له ما نه
ځان نه مخته کوي.
که مي کوم ګاډی مخي ته راغی نو مخکي له دې چې د الري له خنډ نه ځان
تېروم باید هغه ګاډي ته الره ورکړم چې په خپله الر تېر شي[ .هغه ته باید
ځکه الره ورکړم] ځکه چې زه د مقابل اړخ سړک ته ور اوړم [کله چې له
خنډ نه تېرېدل غواړم].
کله چې د پلي تلونکو د تېرېدو د پاره په سړک کې کرښو باندي تېرېږم او پلي
تلونکي اووینم چې له سړک نه تېرېږي نو باید سایکل ودروم .باید پلي تلونکي
د سړک نه تېرېدو ته پرېږدم.

کله چې له یوې کږالري یا څلور الري نه تېرېږم نو د یوه ټاکل شوي نظام
پلوي باید وکړم.
که په څلورالره یا کږالره کي د ښي الس ته د کاټېدو نښه نه وي نو د "ښی
الس تر چپ الس نه مخي" نظام چلېږي .هغه ګاډي چې د ما له ښي لوري
راځي باید الره ورکړم .د ما ښي لور ته ګاډي د ټرافیکي قانون په اساس د
موټر د پرمختللو لومړی حق لري .هغه ګاډي چې د ما کیڼ خوا ته وي باید ما
پرېږدي چې په سړک تېر شم .د ټرافیکي قانون په اساس د کیڼ اړخ د ګاډیو
لپاره زه د پرمختللو لومړی حق لرم.
خو بیا هم هغه وخت کوالی شم چې روان شم کله چې اووینم چې د ما کیڼ
خوا ته ګاډی د چا لپاره چې زه د پرمختللو لومړی حق لرم رښتیا هم درېږي.
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کله چې په کومه څلور الره یا کږالره کې د " ګاډي لپاره د پرمختګ لومړی
حق" سړک اووینم نو زه د پرمختګ لومړی حق لرم او نه هغه ګاډي چې له
څنګ له سړکونو نه را روان وي ،دا چې له کیڼ الس نه یا له چپ الس نه
ګاډي را روان وي بې تفاوته ده.
وروسته له نوموړي د ګاډي لپاره د پرمختګ د لومړي حق سرک د نښانې نه
په هره څلورالره او کږالره کي زه د پرمختګ لومړی حق لرم تر څو چې د
"د ګاډي لپاره د پرمختګ د لومړي حق" نښانې باندي کرښه اووینم.
کله چې په کوم کږالره او یا څلورالره کي د "پرمختګ لومړی حق په
راتلونکي کږالره یا څلورالره کي" نښانه اووینم نو زه د پرمختګ لومړی حق
لرم.
دغه نښانه یوازي د راتلونکي کږالري یا څلورالري لپاره ګڼل کېږي .په بله
څلورالري یا کږالري کي کېدای شي چې د پرمختګ لومړی حق بل وړ
تنظیم شوی وي.

کله چې په کومه کږالره یا څلورالره کي د "پرمختګ حق ورکول" اووینم نو
باید ګاډیو ته د پرمختګ د حق په سړک کي د پرمختګ اجازه ورکړم .دا چې
له کیڼ یا له ښي الس نه ګاډي را روان وي بې تفاوته ده.
که کوم ګاډی د پرمختګ د حق په سړک کي نه لیدل کېدو نو کوالی شم چې
په سړک باندي روان شم او د درېدا اړتیا نشته.
کله چې په یوه کږالره یا څلورالره کي د "ودرې ،د پرمختګ حق ورکړه"
(چې د درېدا په نوم هم یادېږي) نښانه اووینم ،نو د پرمختګ د حق په سړک
باندي هم باید ګاډي تېرېدا ته پرېږدم .دا چې له کیڼ یا له ښي الس نه ګاډي را
روان وي بې تفاوته ده.
خو په هر صورت کي باید یو ځل ودرېږم.
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په یوې څلور الره کي هغه ګاډی د پرمختګ حق لري چې په څلورالره کي
روان وي ،ځکه څلورالري ته د نني وتو نه مخکي تل د "د پرمختګ حق
ورکړئ" نښانه والړه وي.
په یوې څلورالره کي یوازي له ښي لور نه نني وتالی شم ،ځکه د الس
غزولو ته اړتیا نه لرم کله چې څلورالري ته ور نني وزم .کله چې څلورالري
نه وزم باید ښی الس ښۍ خوا ته وغزوم.

کله چې کیڼ لور ته کاټېږم نو باید په کیڼ لور څټ ته اوګورم چې آیا کوم
ګاډی خو به نه غواړي چې تر ما ځان مخي ته کړي.
وروسته له هغه باید د کیڼ لور په اړخ خپل الس وغزوم تر څو چې د ما شا
ته ګاډي په دې پوه شي چې زه کیڼ لور ته کاټېږم.
وروسته له هغه باید د مینځ کرښي ته ځان واچوم ،تر څو چې د ما شا ته ګاډي
چې مخامخ روان وي د ما ښي لور کرښي ته ځان واچوي او له ما نه تېر
شی.
مخکي له دې نه چې کیڼي خوا ته کاټېږم باید د دوهم ځل لپاره د کیڼ اړخ له
خوا نه په څټ اوګورم .مخکي له دې نه چې کیڼ اړخ ته کاټېږم ،باید باوري
اووسېږم چې هیڅ کوم ګاډی نه غواړي چې تر ما ځان مخته کړي.
مخکي له دې چې کیڼ لور ته کاټېږم ،باید هغه ګاډي چې د مقابلي خوا نه
راروان وي پرمختګ ته یې پرېږدم.
کله چې ټرافیکي څراغ اووینم باید دا الندي رنګونو ته پام اونیسم:
سور رنګ په دې معنا ده چې زه باید ودرېږم.
بعد له سور ګروپ چې زېړ ګروپ ولګېږي ددې څرګندوی ده چې ځان
حرکت ته چمتو کړم.
شین ګروپ چې ولګېږي باید روان شم.
بعد له شنه ګروپ نه زېړ ګروپ لګېږي چې په دې معنا ده چې ځان حرکت
ته چمتو کړم.
په همدېشان زېړ ګروپ په دې معنا ده چې باید ودرېږم ځکه چې سمدستي
سور ګروپ راروان ده چې ولګېږي.
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د سایکل د چلولو لپاره دغه اړین ټرافیکي الرښوونه د پرېمڅورلي د ښار د فیرم د ټولني [فیرم کوونه
د عیسوي مذهب یو له اوه ستنو نه ده .ددې ستني له مخي د عیسوي مذهب په اصولو د ماشومانو په
غوږ که آزان ورکېږي]  /د عیسوي مذهب د روحاني عالم ایررل په هڅو سره د کډوالو لپاره د
سایکلونو د راټولولو په لړ کي د بیټبورګ-پریوم د ښار اوسېدونکی د ټرافیک څارندوی ښاغلي څنټرس
له خوا نه ترتیب شوي او د څپمېډیا له خوا نه ژباړل شوي.
دغه ټرافیکي نظام ته نه باید د یوې بشپړي الرښووني په توګه وکتل شي ،بلکه یوازي د یوې سرسري
الرښووني په توګه چې پناه ورکوونکو سره په آلمان کي ،په تېره بیا د کلي په سیمو کي مرسته وکړی
شي چې د سړکونو په ټرافیک کي امنیت ولري.
د پریوڅورالی د فیرم ټولنه له ښاغلي څنټرس نه ،له ټولو ژباړونکو او له ویلکومنس نیتس نه د دوی
د ښه ګډ کار د کولو نه مننه کوي .د ژباړني او د دغي کوچنۍ جریدې د چاپ لګښتونه په بستوم
تریر کي د کډوالو د پانګي څانګي په غاړه اخیستي.
دغه کوچنۍ جریده د پي ډي ایف د فایل په توګه د رالېښلو لپاره پرلیکه ایښي.
د  ۲۰۱۵کال د اوګوست په میاشت کي
جوړه شوي ده.

دغه الرښوونه د www.willkommens-netz.de
له خوا نه جوړه شوي ده.

Diese wichtigsten Verkehrsregeln für Fahrrad-Fahrer wurden auf Anregung der
Firmgruppe aus Prümzurlay / Pfarrei Irrel - im Rahmen ihrer Fahrradsammlung
für Flüchtlinge – durch Herrn Zanters von der Verkehrswacht Bitburg-Prüm
erstellt und durch Zappmedia Communications übersetzt.
Sie stellen nicht den Anspruch auf Vollständigkeit sondern dienen nur zur
groben Anleitung, um als Asylbegehrende/r in Deutschland, besonders im
ländlichen Raum, etwas mehr Sicherheit im Straßenverkehr zu erwerben.
Die Firmgruppe Prümzurlay bedankt sich bei Herrn Zanters, bei allen
ÜbersetzerInnen und beim Willkommensnetz für die gute Zusammenarbeit.
Die Übersetzungskosten und der Druck dieser Broschüre wurden durch Mittel
aus dem Flüchtlingsfond des Bistums Trier finanziert.
Die Broschüre steht als PDF-Datei zum Download bei
www.willkommens-netz.de bereit.
Erstellt im August 2015
ترتیب کوونکی :فولکر څنټرس ،پ و ک (د بیټبورګ د پولیسو د څېړني ماموریت  /د ټرافیکي چارو د امنیت سالکار)

