
 

 

 افتتاح پل جدید در مرز تاجکستان و افغانستان
 

 ۱۱۶۶اگست  ۶۱ًْضتَ ضذٍ: رّس سَ ضٌثَ 

 تی تی سی تاجکستاى

 ارسالی لزتاى ػالن ضاٍ اس خارّؽ

 

 سیوای ضغٌاى سزّر ارکاى هسؤّل ًطزیَتزگزداًٌذٍ اس سزیلیک: 

 

تزگذاری هزاسن رسوی گست در ًاحیَ ًّج ّالیت تذخطاى تاجکستاى تا ا ۶۱ اهزّس سَ ضٌثَ 

پل اتْهثیل رّ)هْتز رّ( جذیذ در فزاس رّد خاًَ پٌج هیاى تاجکستاى ّ افغاًستاى هْرد تِزٍ 

 تزداری لزار گزفت.

در هزس هیاى تاجکستاى ّ افغاًستاى در هٌطمَ تذخطاى است  خن راغی چِارهیي پل  للؼَپل 

 ؼَ خن راغیل. پل لتٌیاد ضذًذتاجکستاى استمالل  زفتيگپس اس  ساختَ هیطْد ّ ایي پلِا

 خارّؽ لزار دارد. -کیلْ هتزی هسیز دّضٌثَ ۰۷۱در

کیلْ  ۰۸۱صل هیکٌذ ّدرْتا رّستا جاهزچ افغاًستاى هت جکستاى راخن راغی تا للؼَپل  ایي

 خارّؽ لزار دارد. -هتزی هسیز دّضٌثَ

، هٌیز هِز ػلی ،رییس جوِْرتاجکستاى، پل تا ضزکت اهام ػلی رحواىرسوی افتتاح 

ّسیز سزحذات ّ ، ّل اداراتی ضثکَ تٌیاد رضذی آغا خاى در تاجکستاى ّ اسذهللا خالذ ؤهس

تاجکستاى ّ  ًفزی ضِزًّذاى ۰۱۱۱ّ جوؼیت تیص اس  افغاًستاى دّلت اسالهی یللثا

 ّلسْالی درّاس افغاًستاى دایز ضذ. ّافغاًستاى اس ًْاحی درّاس ّ ًّج تاجکستاى 



در للوزّ تذخطاى  ،ِْرتاجکستاى ظوي سخٌزاًی خْد گفترییس جو ،اىاهام ػلی رحو

تاجکستاى  ّهثلغگذاری  افغاًستاى ّ تاجکستاى ایي چِارهیي پل است کَ تا اتتکار دّلت ُای

 تٌیاد آغا خاى احذاث هیطْد.

آلای رحواى افشّد ساختواى چٌیي پل در چارچْب ُوکاریِای سْدهٌذ دّ کطْر ُوسایَ ّ تا 

ُذف اس آى تِتز کزدى کیفیت سًذگی ساکٌاى هحالت کُْستاًی ّضذٍ  دّست اهکاى پذیزُن 

 تاجکستاى ّ افغاًستاى است.

 

هتز  ۵ حذّددرػزض آى ، هتز تْدٍ  ۱۶۱غْل ایي پل تیص اس ، اغالع دادٍ ضذ یکَغْر

 هیذُذ. تي ّسى را تطکیل ۰۱است ّ تْاى 

تاهیي کارًفز اس ساکٌاى تاجکستاى تا  ۰۱۱غثك اغالع کارضٌاساى در سهاى ساختواى ایي پل 

ًفز اس ساکٌاى تاجکستاى ّ افغاًستاى  ۰۱۱۱حذّد  ًَ درآى ساالتِزٍ تزداری اس ضذًذ ّ تؼذ 

 اس ایي پل استفادٍ تزًذ. هیتْاًٌذ

پل -ضذ صٌذّق آغاخاى در تاجکستاى افشّد ایي پلرغْریکَ هٌیز هِز ػلی رییس تخطِای 

ُذف اصلی اس ساختي چٌیي پل کاُص فمز ّ افشایص تجارت اهْال  اهیذ ّ اهکاًات است ّ 

 هْرد ًیاس هزدم هیاى ساکٌاى دّ کطْر است.

 

ّسیز سزحذات ّ لثاییل دّلت اسالهی افغاًستاى گفت افتتاح چٌیي پلِا ًَ تٌِا ، اسذهللا خالذ

ی تاضذ. هْجة پیطزفت ُای التصادی اًذ تلکَ تزای هثادالت فزٌُگی هیتْاًذ سیز تٌای خْت

اّ گفت در آیٌذٍ چٌیي پلِا تزای افشایص سفز ُای سیاحاى خارجی تَ هٌاغك هزسی دّ کطْر 

 ُن هیکٌذ.ارا فز ُوسایَ سهیٌَ خْتی

 
 

تا استفادٍ اس پل جذیذ تْاًستَ است تا خْیص ّ تثارش در تاجکستاى تؼذ اس کَ آلای آدیٌَ گفت 

 سال آرسّ دیذار ّ هاللات کٌذ. یيچٌذ



یک رّستای هزسی افغاًستاى هیگْیذ کَ  -ساکي تزغاى -اػلی ّلذ آدیٌَزسدیگز هیاس سْی 

ص اهکاى را فزاُن ساخت کَ تَ ایخیلی ضذٍ است کَ تاس ضذى راٍ تز فزاس رّد خاًَ پٌج تز

 تثیٌذ.، تاجکستاى لذم ًِذ ّ خْیص ّ تثارش را کَ سالِا ًذیذٍ تْد

 

پزّردٍ دّراى ضْرّی است. تَ ساکي دَُ یشغالم ًاحیَ ًّج هیگْیذ اّ  ،فیط هللا تٌگییف

طذ. ّلی یگفتَ اّ در دّراى ضْرّی حتی ًظز کزدى تَ سْی هزس دّلتی جٌایت هحسْب ه

 استمالل تاجکستاى چٌیي اتتکارات هِن تیي دّ دّلت ُوسایَ اهکاى پذیز ضذًذ.ګزفتي 

تذیي  ۱۱۱۱کَ اس سال  ،ستاى ّ افغاًستاىخن راغی چِارهیي پل است هیاى تاجکللؼَ پل 

 سَ جاًثَ ایي دّ کطْر ّ صٌذّق آغاخاى احذاث ضذًذ. ایسْء غثك هْافمتٌاهِ

 

، درّاس هزکش ّالیت تذخطاى تاجکستاى -در سهیٌَ پلِای تین ّالغ در ًشدیکی ضِز خارّؽ

هزسی فؼالیت تاجکستاى تاسار ُای  ّالغ در ًاحیَ درّاس ّ اضکاضن ّالغ در ًاحیَ اضکاضن

 پٌج یا آهْ سْد تسیار دارًذ.هیکٌٌذ، کَ غثك کار ضٌاساى تزای ساکٌاى ُز دّ هزس رّد خاًَ 

ی تؼذ اس اغالع داد تجارت تیي الوزس رییس جوِْرتاجکستاى ،غْریکَ اهام ػلی رحواى 

هزتثَ افشایص پیذا کزدٍ است. آغای رحواى ُوچٌیي اغالع داد کَ  ۱۱فؼال ضذى ایي پلِا تا 

 ل پٌجن در هٌطمَ ضْرآتاد ّالیت ختالى آغاس خْاُذ ضذ.پدر هاٍ اکتْتز احذاث 

 

غْریکَ هماهات حکْهتی ًاحیَ ًّج اغالع دادًذ لزار است اس هاٍ سپتوثز سال جاری در 

 ًیش تاسار هزسی تَ فؼالیت ضزّع کٌذ. خن راغیؼَ لل

 

آلای تٌگییف هیگْیذ کَ در سهاى اتحاد ضْرّی حتی ًگاٍ 

کزدى تَ آى سْی هزس جزم هحسْب  هیطذ. ُوچٌیي 

ّ افغاًستاى تَ اهعاء تْافمٌاهَ دیگز کَ هیاى تاجکستاى 

در هْرد اًتمال آب تزای دضت خن راغی ًاحیَ  ،خْاُذ رسیذ

را تطکیل هیذُذ ّ در للوزّ تار ًّج است کَ صذ ُا ُک

 تاجکستاى تزای آتیاری آى ضزایطی ّجْد ًذارد.

 

ُشار  ۰۰۱ی ساختواى پل خن راغی کَ حذّد سز هایَ گذار

دتلیْ تاًک تْسؼَ ّ رضذ آلواى صْرت گزفتَ است.  -اف-تْسػ کی،دالز اهزیکایی است

آغاس ضذٍ ّ تْسػ ضزکت ُای ساختواًی تاجکستاى اًجام ضذٍ  ۱۱۱۸ساختواى پل در سال 

 است.

 

در دٍ سال اخیز در هزس هطتزک تاجکستاى ّ افغاًستاى پٌج پل جذیذ تٌیاد ضذٍ است کَ چِار 

آغاخاى چِارم ّ یک پل تشرگ در آى در تذخطاى ایي کطْر ّ تَ کوک هالی ضثکَ تْسؼَ 

   الی اهزیکا تٌیاد ضذًذ.ًاحیَ هزسی پٌج ّالیت ختالى تا حوایت ه

  


