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 د افغانستان سیاسی او تأریخی ژورنال
 دویم ټوک

 برخه مهیاتیا شپږ

 فراه
 

 او
 د افغانستان سویلي برخې
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 ډاکټر لوډویک . ډبیلو . ادمک
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1973 

 لودویک آدمک
 

 لومړۍ ضمیمه
ند طبي خدمات. د سیستان د حکمیت د کمیسیون د روغتون شرق اله جگړن ټي. ډبلیو . ایروین. د: ورطبي راپ
 کلونو لپاره ۱۹۰۵او  ۱۹۰۴، ۱۹۰۳راپور د 
 د روغتون کار کوونکي، وسایل او نور: لومړی

الندې تر الس به تر درملنې کارکوونکي په دې هیلې استول سوي ول چې د دې هـېـواد د سیمو استوگن وگړي 
ونیول سي. دا نظریه سمه وختله او په ځینو ځانگړو وختونو او ځایونو کې طبي کارکوونکو ډک السونه درلودل او 

ول په ځانگړې توگه د  ډېـرد کلي قاعدې پر بنسټ دا کارونه  وغځوي. هم سول ال نور پیاوړي السونه ـېئ کوالی
پورې کله چې د پوځي روغتون مرستیال له ښاغلي دابس سره د ځانگړې دندې ز کال د سپتمبر تر میاشتې ۱۹۰۳

 خو بې گټې وه. یو بل چا هم غوښتنه کړې وهلپاره ولـېـږل سو. 
 : ملکي تشکیالت په الندې ډول ول

 د روغتون لومړی درجه مرستیال سیف الدین
 لومړۍ درجه کمپوډر

 متگارد روغتون لومړی درجه خد
 پوځي تشکیالت

 غتون دویم درجه مرستیال میرزا محـمد بیگد رو
 کنډک  ۱۲۴د بلوڅستان د نرس لومړی درجه مرستیال 

 د نرس لومړی درجه مرستیال اووه دریرشم لندرز
 لومړی درجه روغتیا پال
 وړونکی وانـخیستل سو، هر واحد له ځان سره د اړتیا وړ توکي وړلۀ په ډې ډله کې سقاء یا اوبـ

 : په الندې ډول ول ـېئ د امبوالنسونو مرتبات وه چې۱۴۰۰ غړي ددې مأموریت 
 ډولۍ ۲« هندي لغت ––لـېـږدونکي »محملونه کـهر یا  ۱۴
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 جوړې کجاوې په مالستې د ناروغانو د لیږدولو لپاره ۳د اوښانو 
 جوړې کجاوې په ناستې د نارغانو د لیږدولو لپاره ۹د اوښانو 

ږد لپاره ترانسپورت برابر سو چې دا شمـېـر د ټولې ډلې ـېـو غړو د لناروغ ۲۶په دې توگه په مأموریت کې مل د 
 سلنه جوړوي. ۲

خوښ یم چې ووایم له دغو امبوالنسونو څخه له مأموریت سره د مل ډلې لپاره په هیڅ ځای کې او هیڅکله کار 
و او هغوی چې مناسب عملیاتو لپاره ډېر ارزښتناک او گټور و د روغتون د خوځښت په حال کې  دا وانخیستل سو. 

ږدول سول، ښې ـېـپه کجاوو کې ول ژ( -) یا څمالستلو  ول بیرته واستول سول. د نمونیا ناروغان د مالستيۀ نـ
بړستنې ورته چمتو وې او له بله پلوه ورته اړینه تغذي او نور ورسول سول. له سړې هوا پرته نور هر څه په خیر 

لپاره ډېرې هوسا وې چې له سیندونو پورې اوښتل. یوازې دومره کـېـدل چې ر سول. دا کجاوې د هغو ناروغانو ـېـت
او کله چې د سیند بلې ته  لر کړل سوـېـت د سیند بلې غاړې ته د اوښ له شا به راکوز کړل سول او په جالې کې به

االتو کې ډولیو یوازې په څو حوو چې وښوري. ۀ واوښتل نو ناروغ به بیرته کجاوې ته وخـېـږول سو. ناروغ اړ نـ
ـي له ډپیو مغازې څخه هر ډول طبي او جراحي ئته اړتیا پیښه سوه. هر ډول آسانتیاوې برابرې سوې وې، د بمبـ

اړتیا وړ شیان تر السه سول دا ټول شیان زموږ له قناعت سره سم د اړتیا پر مهال په ډېرې چټکۍ سره  د وسایل او
ډیپو( څخه تازه درمل د وخت له اجازې سره سم تر السه کـېـدل. د  ـې )له طبيئراورسول سول. د کویټې یا بمبـ

صحرایي روغتون بکسونه وانخیستل سول. درمل ټول په ځانگړو بکسونو کې ځای پر ځای سول چې د اوښ د شا 
لپاره مناسب ول، او درمل داسې منظم سوي ول چې د اړتیا پر مهال یو ځل او په چټکۍ تر السه سي. دا ټولې 

وې. د اوښ د اوږو مخکینی بکس د  هم ې یادونې وړډېـرپه ډېرې بریا سره تر سره وې او ښایي د نورې چارې 
 نوکله به چې بکس د اوښ په شا کې راکش سو سوای.  کــېــدایلیږدولو وړ وو چې په بشپړ ډول راکښته او پورته 

وا د ویش میزونه په گټور ډول ځای پر ځای ـې د دئهر بوتل په آسانه راڅرگند سو. مخې ته به  و کې بهکونو  ر   په
 ـې تقریباً صفر وو. ئسول او اړوند بکس سره به ول. ماتیدل 

. د بریدگیو یوه کـېـږدۍ د طبي ېاو نور طبي ضروري مایعات به د اړتیا پر بنسټ تل تازه کـېـدلۀ د لیمو اوبـ
سرتیرو لپاره وکارول  وثابته سوه. دا د ناروغجراحي لپاره کارول کـېـدله او موږ ته د قناعت وړ د اړتیاوو او 

 سوه. 
 : د سرتیرو روغتیا: دویم

ـې ئوو چې د اوښ د اوسني ځواک په پرتلې  ۶۰۰تخنیکي سرتیرو په گډون ټول د غړو شمـېـر د د اوښ د قطعاتو
مارش په لړ کې  توپیر درلود. د مأموریت پر مهال ددوی روغتیا په فوق العاده توگه ښه وه. د سیستان پر لور د

ز کال د جنورۍ او فبرورۍ په میاشتو کې ټولټال ۱۹۰۳خو ناروغي لږ پـېـښه سوه. د  ههوا سخته ودې چې سره له 
ه وه، کویټې ته نـېـږدې د تاالو ډېـرسړه هوا  ـې شدیده نمونیا درلوده.ئتنو  ۳بستري سول؛ په دوی کې  ۱۰یوازې 

رو، مامو او گال چاه کې د پام ز   و کې په ځانگړې توگه پهورځ ونورپه درجې وه،  ۲۳په گردي کې د سړښت هوا 
وړ وه او توند باد او سړه هوا ال ډېـرېدله.  ) د نوشکي( په گډون له کیشینگي څخه ان تر هلمند پورې هوا ډېر 

اورو القلي ډا ، په اوبو کې گډ سوي سلفایت، کلورایدونه او د خۀ، تروې اوبـۀتوپیر درلود؛ له خاورو خټو ډکې اوبـ
تر السه ۀ هم په نست وې، یوازې )له مخکې کیندل سویو( څاهانو څخه اوبـۀ تول ول. په همدغو کمپونو کې اوبـ

تر السه سوې وای. خو موږ ۀ سوای له نورو څاهانو هم همدا اوبـ کــېــدایهم نیمه لویدلې وې،  څاهانېکـېـدلې او 
په عام ل، نور استثناء سو کول مارش ستان ته له رسیدو وروسته کله چېیسلیدلې. ۀ د هیڅ ډول بدو اغیرو نښې ونـ

وه. په پسرلي کې د میوو د پخیدو د  فصل له پیلیدو مخکې مو سیوازې ښه وه بلکه ال نوره هم ښه ۀ ډول روغتیا نـ
لیمو تر رسیدو  ورکولې او که لیمو مخ په خالصیدو سول نو د نورو تازهۀ دوه یا درې ځله د لیمو اوبـکې په اونۍ 

کـېـدل او ټولو د سبو پر ۀ یو ډول وحشي پالک ول چې سیمه کې شنـۀ پورې مو خرما ورکولې.  د " بُشکه" په نامـ
 لیدل سو. ۀ ځای خوړل. د ویټامین سي هیڅ ډول کمبود ونـ

ه سو او په هره میاشت له یو په سلو کې لږ پورت شمــېــرز کال په لړ کې روغتون ته د بستري کیدلو ۱۹۰۳د 
د مرگ ۀ په روغتون کې اتـ ز کال په میاشت کې یو په سلو کې وو. د دوه وو کالو په پینځو میاشتو په لړ کې۱۹۰۴

او  ۵۳۶لومړی  شمیرـې مسلکي سرتیرې او یو مالزم. د دوه وو کالو لپاره د منځنۍ کچې ئه تن ۷واقعې وې یعنې 
 . وو ۴۶۸بیا 

ا الملونه په څو شیانو پورې منسوب گڼم، په لومړي سر کې د سیستان په هغې زه د سرتیرو د ښې او عالي روغتی
و فوق العاده ښو اوبو شته والی، بیا د گڼه گوڼې ډېـربرخې کې چې زموږ اساسي کمپ وو د مالریا نشتوالی، بیا د 

رو پورې اړوند گڼم، نستوالی، بیا ښو خوراکي توکو او همدا شان د پریمانو میوو شتون ) خټکیو او انگورو( او نو
 ځکه دا میوې د جون له میاشتې تر نوامبر پورې د السته راوړلو وړ دي. 
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 :د بلوڅستان د یو سلو څلورویشتم کنډک ټولی
؛ له دوی څخه په لومړي کال ۲۰۴ز کال کې ۱۹۰۴وو او په  ۱۹۲ شمیرـې د منځنۍ کچې ئز کال کې ۱۹۰۳په 
ـې د ئـې له نري رنځ )ِسل( څخه مړ سو او بل ئسول یو ۀ تنه مړبستري سول. یوازې دوه  ۲۸او ورپسې  ۳۹کې 

لمر الندې ډېـر پاتې کـېـدل ول. یو تن چې د  تر ـېئڅخه مړ سو او دلیل « پاړسوب له د مغزو د پردې»مننجایتس 
رته له نا امیده کوونکي گوزڼ یا ناروغۍ سره الس او گریوان سو په علیل حالت کې بی« حرام مغزو»بصل النخاع 

ز کال کې موږ د نیمونیا درې پیښې ولیدلې، دوه مو له کویټې څخه له راخوځـېـدلو ۱۹۰۳کویټې ته واستول سو. په 
یو سپاهي اغزن پوستي مار چې ۀ. ته په نوشکي کې وسپار« درمانگاه»لږ وروسته ولیدلې. یو تن مو ملکي پالنځي 

ساعته لږ موده کې روغتون ته رارسول سوی وای، دی په  ۀپه سیستان کې عام ماران دي چیچلی وو. دی باید له یو
، لږ درد، خولې او یا کومه بله نښه ۀله ستړیا څخه شکایت کاورسول سو. نوموړي یوازې ۀ دې مودې کې راونـ

او  ۴۰ورځو لپاره د  ۱۰وو؛ د نبض ضربان د راتلونکو  ۴۰ـې د نبض ضربان وو چې ئـې درلودې یوازینۍ نښه ئ
ـې هم له ټولو بلغمي سطحو څخه وینه بهـېـدنه پیل سوه او له هم د ئهمداسې پاتې سو. په بله ورځ  په منځ کې ۵۰

ټپ له ځایه. دې حالت تر یوې اونۍ دوام وکړ او ورپسې ناروغ په چټکۍ سره مخ په رغـېـدو سو. ټپ مو سوری 
دا په »وړ شراب( او جوز القي نیت مو پریوللی وو، شیدې او لږ برندي )له میوې څخه جکړی وو او په پرمنگ

ـې پلنه یا چخپیته ده چې ئـې زهري ده، مندکه ئسویلي آسیا کې یو ډول ونه ده چې نارنجي رنگه میوه لري او مندکه 
 ورکړل سول. ۀ« په پخوا وختونو کې په درمل جوړولو کې په ستریکینین کې کارول کـېـد

ۀ ـې حالت ډېر ساده او ښـۀ ئتبې )تیفوس تبې( ونیول سول، د یو ز کال په مني کې دوه تنه سپاهیان په لویې۱۹۰۴د 
 ۴۳ـې وینه بهیدنه او عود درلود چې دوهمه حمله ورباندې راغلې وه؛ د ناروغۍ د دوام ټولټال ورځې ئوو. بل 

 ورځې وې. 
سره راوړل او ـې له ځان ئزه فکر کوم کمپ ته لویه تبه هغو کسانو راوړه چې روغتون ته راتلل او ډېر ماشومان 

دا ناروغه ماشومان ول. ددوی په منځ کې ډېـر بې وزلي خلک ول چې روغتون ته نـېـږدې او ورڅـېـرمه ځایونو 
او له پولې هاخوا له لـېـرې ځایونو څخه راتلل  ې یا سرحدلوځکه دوی له پۀ ـې پر پاتې کـېـدلو ټینگار کاوئکې 

ـې ئشړل سول یوازې هغو سره مرسته وسوه چې د درملنې لپاره اوښتل رااوښتل دلته معمول کار وو. دوی ټول و
پورې دوام وکړ. دا دوه تنه  ۱۵روغتون کې پاتې کـېـدل اړین ول او لویې تبې د اکتوبر له لومړۍ څخه د نوامبر تر 

پیل مأموریت مارش « ژ –د سیستان »نیټې  ۲۲سول. کله چې د نوامبر په ۀ چې لویې تبې نیولي ول فوق العاده ښـ
کړ له نیکه مرغه د نارغۍ جدي پیښه د نقاهت او بیا رغـېـدنې پړاو ته بدله سوې وه او د وارډ آردرلي تر پاملرنې 

 الندې پریښودل سو. نوموړی ناروغ د فبرورۍ په نهمه بشپړ ډول له روغتونه رخصت سو. 
ناروغیو کې کوم زیاتوالی رانغی. هم د مني په میاشتو کې په دلته هماغسې چې په نورو پوځیانو کې لیدل سوې 

 ښودله. ۀ هیڅ یوې میاشتې د مخ په ډېرېدو ناروغیو کومه نښه ونـ
 ژ( –کې د هندي سیکهانو لښکر وو  پوځ هند په برتانوي په شرق الهند یا ددېرشمې سیندهورس مفرزه )دا ۀ د پینځـ

ز کال کې ۱۹۰۳عام ډول ډېره ښه وه، په وه. ددوی روغتیا په  ۵۱او بیا  ۶۰ شمـېـر ددې مفرزې د منځنۍ کچې
وو.  ۀ ـې هم له مالریا څخه نــئـې څلور تنه بستري سول، یو ئز کال کې ۱۹۰۴تنه بستري سول او په  ۱۳ددوی 
هم اغزن پوستکي مار چیچلی وو او مخکې له دې چې درملنې ته راورسول سي ډېر ساعتونه « سپور سرتیری»یو 

او هماغلته مار په پښه کې چیچلی وو او له  ی ووخپلې ډلې سره په وښو کې پلی سوورباندې تیر سوي ول. دی له 
ـې رگ بند ورته تړلی وو. په دې پیښه کې یوه برخه د انسان تندمزاجي او یوه برخه ئکې ۀ چیچلو وروسته په ورانـ

او  ۱۳۰نبض ۀ دد فعالیت په بشپړ ډول توپیر ولري.ۀ چې د زړ لول او تـېـرېـدل ددې المل سوهم د وخت ه  
نوموړی راوستل سو او د ناڅاپي بې هوښۍ له کبله نـېـږدې وو چې مړ سي او بیا  اکثریت وختونه له شماره وتل.

ـې د بلغمي ئوینه بهـېـدنه درلوده خو تر ټولو بدتره وینه بـهـېـدنه ۀ شپږ ساعته وروسته یو ناڅاپه بې هوښه سو. د
مو ډېره محرکه ماده ته ۀ درملنه هم کټ مټ د هاغه بل په شان وه خو د ۀمخاطونو له سطحو او ټپ څخه وه. دد
 ـې سوکه سوکه ول. ئورکړه. نوموړی روغ سو خو رغـېـدل 

 «سیله داران»پینځوسمه ۀ اتـ لښکر د اوښ
سوه او له دوی څخه په  ۲۱۰ز کال کې ۱۹۰۴او بیا په  ۲۷۷ز کال ۱۹۰۳لومړی په  شمـېـرددوی د منځنۍ کچې 

"  شمــېــرتنه په روغتون کې بستري سول. په عام ډول ددوغو سترتیرو یو  ۱۲او بیا  ۱۸لونو کې لومړی همدغو ک
راتلل ځکه دوی د کویټې او سیستان تر ۀ اوس" څو مایله وړاندې د مالڅر په کمپ کې دي. نور په دې ډله کې نـ

تنه د ناروغیو له کبله په الرو کې له السه  خپل درې ـېئ په دې لړ کې اومنځ د قافلو په دندو کې تگ راتگ درلود 
 ورکړي ول. 
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 دغهـې د لیوني سپي د ناروغۍ کله کبله ، ئـې د نیمونیا او بل ئتنه  ۳سول، ۀ تنه په روغتون کې مړ ۴په مرکز کې 
ني لیوۀ د یو و وروسته ناروغي(چیچل له یا د لیوني سپي)ز کال کې رامنځته سوې. هایدرو فوبیا ۱۹۰۵پیښې په  ۳

ورځو  ۳ټپونو ته تر ۀ . دا سړی د مالڅر په کمپ کې وو او ددې وهله شونډې رامنځته سو« شغال»سورلنډۍ 
د خپل ټپ الملونه نور شیان ویلي ول. څو ورځې وروسته ۀ سپارۀ کړه، او بیا خپله دغـۀ پورې چا پاملرنه ونـ

. دی کساولي رامنځته سوه اه روډ پر غاړه ووکله چې دی د فر واقعیت روښانه سو. دا پیښه د جنورۍ په میاشت کې
استول سو. ځکه د ټپ لپاره تیر سوی یا منقضی ۀ ژ( ته وانـ –)د هندوستان د هماشیل پردیش د سوالن ولسوالي 

وخت هم یو خنډ وو او ورسره د ټپ ځای او نور. هایدروفوبیا په پینځمې اونۍ کې یوناڅاپه رامنځته سوه او د 
مې ورځې سهار مهال مرگوني سوه. یو بل سپور سترتیری هم د مالڅر په کمپ کې د فبرورۍ همدې اونۍ په څلور

ـې داغ سو او د فبرورۍ په ئاساسي کمپ ته راوستل سو او ټپ  ۲۷نوموړی د فبرورۍ په : چیچل سوی وو ۲۴په 
هماغه متداوله  ـې ونیو چې کساولي ته ورسـېـږي. دی ترئنیټه کساولي ته الړ او پوره یوه میاشت وخت  ۲۸

سړي په قضیه کې هم ۀ درملنې الندې ونیول سو او د گومان له مخې له کوم خطر پرته له روغتونه رخصت سو. دد
 سو. ۀ زبان بسته( په جنون کې هیڅ شک پاتې نـ –لیونی سورلنډی وو او زما په ذهن کې ددې )بې ژبې 

په « یا آس ساتونکی»سپرو د ځواک یو سیاس  بستري سو. د آس ـېئ یو کې په دوی: مالزمین یا مستخدمین
ي نور د خپلو سترگو ددرملنې لپاره ډېـرکې د نیمونیا له کبله د نوشکي او هلمند تر منځ مړ سو. ددوی  «کاني»

 راتلل. 
 روغتیا :د  د ملکي کمپ : دریم

په هر ډول چارو  د ملکي له کمپ څخه زما موخه غیر پوځیان دي، لکه سروې کوونکي، مأمورین، خالصیان او
تنه ول. دا  ۷۰۰. دوی ټول یا څاروانان کې شخصي مالزمین همدا شان غلزیان او نور استخدام سوي اوښباڼه

لکه د پوځي  دویلرو او ښه هم نه وه. ۀ ونـ باید ناروغیو د شمـېـرو په هکله چندانې هیله  طبیعي ده چې دلته د
ي؛ په کومل کسان غوره  له ځان سرهڅوک ورسره ځي نو  څخه چې که له ملکې څانگې لډلگیو په شان نه و
کسان ول او د مسلکي بدرگه گرو په ۀ په عمر پاخـۀ ـې زاړئي ډېـرول، ددوی په منځ کې ۀ ملکیانو کې داسې نـ

وچکۍ یا تورې  ه مخامخ سوي ول. خو له دغو ټولو سره سره بیاهم دډېـری هر ډول اقلیم سره تر ډېـرپرتلې ددوی 
په روغتون کې د د وبا له خپرېـدلو پرته د ناروغیو شمـېـر لږ او د مړینې شمـېـر هم څو تنه وو. فوس تای تبې

بستري کـېـدلو په هکله باید ووایو چې بستري کـېـدل په هغو پیښو کې تر سره سوي چې پاملرنې او یا هم ځانگړې 
یښو د بستري کیدلو اړتیا او په ورځنۍ توگه پالنه او درملنې ته اړتیا لـېـدل کـېـدله. د سرتیرو په هکله کم اهمیتو پ

 او بیا ۹ ۴ز کال کې د نویو پیښو د پرستاریو منځنۍ سلنه ۱۹۰۳ـې ضروري کوله. په دویم جدول کې په ئدرملنه 

تنه  ۴سول؛ ۀ ـې مړئتنه  ۸تنه روغتون کې بستر سول او  ۵۱سلنه وه. د لومړي کال په لړ کې  ۸ ۳پرستاري  ځل
ـې له نیمونیا څخه. د نیمونیا مړینې د فبرورۍ په میاشت له هلمنده کښته د مارش په لړ ئتنه نور  ۴ه تیفوس او ـې لئ

ـې د ځنکدن په حالت کې روغتون ته ئول ددوی یو تن  یا څاروانان ـې غلزي اوښباڼهئکې پیښې سوې. دوه تنه 
څاروان هلک له شري سره راغی. دا هلک  په خواجه علي کې یو راورسول سو. نور کسان شخصي مالزمین ول.

وار ۀ ملکي مالزمین یو ځل په یو «غیر مصؤون» ه به په کمپ کې وو، په پایله کې له دې چې ناخونديډېـرتر 
هم واکسین اخیستی وو. )له لښکر سره مل بدرگه کسان باید په کویټه کې مخکې له دې چې ۀ ټول واکسین سول نو د

ی(. له دې کبله ددې هلک د شري قضیه هم شا ته وغورځول سوه او هلک جوړ سو. وخوځـېـږي واکسین سوي وا
ه وبُـگتي سردار په بدمرغۍ خپله پښه ماته کړې ۀ سوه. د مارچ په لومړۍ نیټې یوۀ داسې کومه بله پیښه رامنځته نـ

رچ د میاشتې په پای د ما ډول جوړ سو.ۀ ـې له پوستکي راوتلی وو(. نوموړی سردار په فوق العاده ښـئوکی  )هډ
کې ول چې د سروې د دیپارتمنت همکارو غړو د تایفوس نارغۍ ونیول. دوی د بیالبیلو سروې کوونکو تر الس 

 هډسوځوونکېد  دوی چې په پام کې ولرواو دا پایله باید ۀ دوی له اساسي کمپ څخه لیرې کار کاوول،  الندې
درلودله او دوی ۀ یفوس توقع نـاکې اوسیدل. داسې حال مو د تتوندې او سړې هوا حاالتو کې په سیستاني جونگړو 

ول چې دا د سیستان سیمه ییز وبا ده )کله نا کله ایپیډیمیک کـېـږي(، په رښتیا هم په لومړیو کې گنگس ۀ هم خبر نـ
ول او د ۀ نـ ـې دومره تبه درلوده چې په خپل حالئیو ډېـر، ځکه یفوس وژنکې بڼه وهاسوم ما ته معما وه، آیا دا د ت

مړینې، له  ۵پیښې وې او  ۷ـې ئټول  پورته وه. ۀ یا تر هغـ ۱۰۵  ژ( –)د فارنهایت  ـېئبدن د تودوخې درجه 
ښې، د ناروغۍ د ـېـ. کمپ پراخ کړل سو، ټولې پلسوۀ ـې روغتون ته د راوړلو په الره کې مړئتنه  ۴دوی څخه 

کړل سول او هغه ډلې چې کمپ ته راتللې مخکې له دې چې  جالله له بیو ټول  دو موارد، پرستاران، او نورېـږدـېـل
ورځو پورې تر څارنې الندې نیول کـېـدلې. په دې پسې بله کومه پیښه  ۱۲تر « ـې وسيئخوندیتوب تصدیق »د 

الزي ؟»یو ـېئ نیـوروست سوه.ۀ رامنځته نـ وو چې د مې په پینځمې مړ راوړل سو. د جون د میاشتې اوومه  «خــ 
 وه. ۀ وه سوې چې کمپ کې هیڅ ډول ناروغي نوره نـۀ نـال 
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 د ول چې ۀـې اوښ سپارئتنه بستري سول، په دوی کې دوه تنه  ۱۴میاشتو کې یوازې  ۷ز کال ورستیو ۱۹۰۳د 
ډېرې تندې، سول، دوې ۀ خو په پای کې بیرته راستانـ کړې وهرباط روان ول او توندو بادونو الره ورڅخه ورکه 

پیښې  ۵۰ز کال کې روغتون ته ۱۹۰۴ـې لرل. په ئیا پسې اخیستي ول او ډېر شدید طبی حاالت گرمۍ او ستړ

وه. د  ۸ ۵پالنه  ځل وه او بیا ۳ ۶ه شمــېــرسول. د نویو پیښو د ورځنۍ پرستارۍ ۀ په کې مړ ۶راغلې چې 
 رمی یا ـېئد وښودل؛ لومړنی د بستري کـېـدلو موار ۱۷ۀ کولمو د التهاب یا گزک ناروغي او " نور عوامل" هر یو

ـې بستري سول  او د مالریا ئ ۸ـې رماتیزم او د سترگو ناروغۍ وې. یوازې ئاو بل  خوني اسهال یا دیسانتری
 ـې د توري یا طحال مزمنه ناروغۍ وې خو د خوښۍ خبره دا وه دوی هم تداوي سول. ئـې وسو، دوه  ئتشخیص 

سول؛ ۀ نارینه ول چې د پښتورگو د التهاب صفاق څخه مړۀ ـې زاړئتنه  د مړینې په دغو اتو واوړو قضیو کې دوه
رامنځته سوې وې، له مزمن اسهال او د  راغوځارېـدلوپاتې نور څلور تنه د سرې مخې، ضربتي نیمونیا چې له 

وینې د کموالي له کبله ول او د وروستي مړي د مړینې د علت تشخیص گران وو. دی په بې حالۍ کې وو چې 
وه او وویل سول  ۱۰۵ ژ(  –)د فارنهایت  ـېئـې ویل، د بدن د تودوخې درجه ئغتون ته راوړل سو او اپالتې رو

یفوس اورځې په سهار مړ سو. دې قضیې له ټولو اړخونو ت مېچې پخوا هم د تبې حملې ورباندې راتلې. دی ددرې
 او انزاوایي تدابیر ورته ونیول سول. سي لمر وهلی وي. هر ډول تعقیمي  کــېــدایته نغوته لري او یا هم 

 مړینه 
ورسـېـد. په کمپ کې د  ۲۳میاشتو کې په روغتون کې د مړینو شمـېـر )پوځي او ملکي( تر  ۲۹د مأموریت په 

سلنه وه.  ۹د کلنۍ مړینې اندازه  -تنو رسید چې دا هم یو معتدل اټکل دی،   ۱۰۰۰دایمي کسانو متوسط شتون تر 
سوي دي. ډېرې ۀ ار وکړم چې د مړینې دا سلنه یوازې د هغو کسانو ده چې په روغتون کې مړیوازې غواړم ټینگ

ـې په ئرسیدله چې له نیمایي ډېـر  ۲۶ه تر شمــېــرنورې مړینې هم رامنځته سوي چې عمدتاً د پیښو له کبله وې. دا 
 بله رامنځته سوي دي. سړې هوا یا ډېرې تودې هوا کې د پاتې کیدلو یا تندې او یا د ډوبیدلو له ک

په روغتون  شمــېــرد مړینو 

 کې 
۱۹۰۳ ۱۹۰۴ ۱۹۰۵ 

 ـــ ۲ ــــ ځواک بلوڅ پلی ځواک ۱۲
 ــــ ــــ ــــ پینځه دیریشم سنایدرز هورس

اته پینځوسم سیله دار د اوښانو 

 ځواک
 ۲ ــ ۱

 ـــ ۱ ــ )پوځي( خدماتي پرسونل
 ـــــ ــــ ۱ مالزمین

 ۱ ۶ ۸ ملکي کمپ

 ټولټال
 )عینا لیکل سوي( ۴ ۹ ۱۰

  ۲۳ 

 
 د سیمې خلکو ته د مرستې رسول: څلورم

ز کال د فبرورۍ د میاشتې په څلورمه ۱۹۰۳سوای کوالی تر سره کړو تر هغو چې د ۀ ددې چارې پـېـلـېـدل مو نـ
لویو لویو  نیټه هلمند ته ورسـېـدلو. په مجردې چې خلک خبر سول چې درمل او نور تر السه کوالی سي په

تنو درملنه وسوه.  ۹۷۲راتوی سول. له هلمنده کښته د مارش په اوږدو کې  د باندې شمـېـرو کې په روغتون 
که  به پیښ سول چې او لږ ظاهري ښایست پسې گرځــېـدل په نورو  شیاینو د څرگنده وه چې دوی به د درملو او

روماتیزم، برانشیت،  وه.ۀ عموالً داسې شیانو ته اړتیا نــې یو څه جوړ کړل. مئه به نول نو له ځاۀ ناروغه هم نـ
ي د ډېـر)د سترگو ناروغي( عمده ناروغۍ وې. د سترگو ناروغي تقریباً عامه وه او  أغطیة حبیبیةبدوالی، ۀ زړ

ـې د دواړو درملنه وکړه. ښځې او ماشومان آزاد ئهمدې لپاره او نور خلک د نورو اعراضو لپاره راتلل خو موږ 
ـې اړتیا درلوده )زه به وروسته ئسي او په رښتیا هم چې ډېریو وچمتو ول چې عملیات دې  ته دوی ټول دې تلل.را

دې باندې خبرې وکړم(. د سترگو د ناروغۍ په هکله باید ووایم چې دوی له عملیاتو وروسته اوږد مهالې درملنې ته 
کوما په دغو ناروغانو کې د سترگو د ملتحمه پاړسوب اړتیا درلوده. دغو ټولو ته باید ځواب ویالی سوای وای. گال

ه ده. ډېـرد شدیداً مزمن توب له کبله عام وو. دلته په هلمند کې د )بلوڅانو او افغانانو( په منځ کې د سترگو ناروغي 
له د افغان سیستان په نادعلي کې چې زموږ کمپ د لسو ورځو لپاره پاتې سو خلک به ډله ډله لویه ورځ د هلمند 

سینده دې خوا روغتون ته د رسیدلو لپاره را اوښتل. ستونزه دا وه چې د دوی لـېـرې کول له دې ځایه گران ول؛ 
ـې د څه لپاره راغلی او څه به ورسره وسي.  کله به چې ئهر چا به غوښتل پوه سي چې ملگری، خپلوان یا گاونډی 
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ل چې دا بیکاره خلک لیرې لودنوکریواالن درمؤظف  تنه نو موږ دوهۀ د عملیاتو په کـېـږدۍ کې موږ عملیاتو کاو
 دا تر ټولو بد ترینه کمپ وو.  لږ راسي. حد اقل وساتي چې دوړې او خاورې

کله چې د مارچ په پینځلسمه نیټه فارسي سیستان ته واوښتلو د سیمې د مراجعینو شمـېـر یو په یو ټیټ سو او ولوید. 
ـدل چې ددوی به درملنه وسي یا به ورته ستونزه جوړه سي. ددوی مشران هم بې پوهـېۀ سیستانیان په لومړیو کې نـ

چې یوازې دوی خاص خلک دي او بس.  دا ما ته د افغان ۀ تفاوته ول چې خلک ډاډه کړي؛ ښایي هغوی فکر کاو
 سیستانیانو په پرتله نوې خبره وه. 

ت او د لویدیځ خوا ته له پرتو کلیو ډېر لیرې د سیستان له روډ څخه واوښ کې« دشت»په  په اپریل کې زموږ کمپ
الړو او د روډ ختیځ ته )چې هغه مهال له گودر څخه اوښتل ناشوني ول( دیخوا راغلو. په دې میاشت او په 

چې  ۀکاوۀ یفوس ناروغي خپره سوه او د سیمې خلکو جسارت نـاراتلونکي میاشت کې په ډېریو کلیو کې د ت
چې دا مو لوی او اساسي کمپ  دمه سولوکې « کوهک»اشتې تر پایه پورې موږ په روغتون ته راسي. د مې د می

یفوس وبا پای ته ورسیدله، اوو. د جون د میاشتې په پای کې د ت ۀنــ لیرې څخه دومره له کلیودا ځای هم ، وو
په میاشتو کې د ډېر سو. د اپریل، مې او جون  شمــېــردرمندونه ټول سول او په جوالی کې د ناروغانو د راتگ 

سوه او د کال تر پایه پورې دا شـمېـر ال نوره پورته الړه. د  ۵۰۰وه. په جوالی کې  ۳۰۰ناروغانو منځنۍ شمـېـره 
. د کوهک کمپ چې د سرحد لوۀ کتنځي ناروغان مو یوازې په سیستانیانو )فارسیانو او بلوڅانو( پورې محـدود نـ

ـې له ډېرو لیرې ځایونو څخه راتلل ئي ډېـرنه وه چې روغتون ته راسي او نو د افغانانو لپاره هم آسا ،پر سر وو
  یعنی له هرات، چخانسور، الش جوین، فراه او نورو ځایونو څخه. 

افغان کمشنر )چې د چخانسور د ولسوالۍ ولسوال هم دی( خلک و هڅول چې راسي او ان دا چې له خپل 
ولـېـږله چې راسي او درملنه دې وکړي. دوی او له لیرې پرتو سیمو ـې قطعه لیرې پرتو سیمو ته ئگارنیزیون څخه 

راغلو نورو افغانانو د سرحد د لیکي مخامخ خپلې کـېـږدۍ ودرولې او هره ورځ به د خپلو اړتیاو له مخې راتلل. 
 هغوی به چې عملیات کـېـدل په روغتون کې به ساتل کـېـدل. 

ً ټوله میاشت مو په سیستان کې په یو نگي ته کډه سوددسمبر په میاشت کې زموږ مأموریت میان ک تر ۀ او تقریبا
 ډېـرکلي کې تـېـره کړه. دې میاشت کې موږ د کال د نورو میاشتو په پرتلې « د دوست محـمد»ټولو لوی کلي 

ز کال د جنورۍ او فبرورۍ د میاشتو ډېرۍ ۱۹۰۴تنه ول. د  ۱۲۳۸سول، ټول  ډېـربوخت سو ځکه مراجعین مو 
ه افغان سرحد ته نـېـږدې چې له افغان کلیو څخه چندان لیرې نه وه تیرې کړې او دلته هم د مراجعینو شمـېـر برخ

ده. لنډه دا چې ۀ ډېر وو. د مارچ په میاشت کې مو کمپ د هامون خوا ته روان سو دا چندان گڼ وگړنیزه عالقه نـ
یرته کوهک ته خپل اساسي کمپ ته الړو. د اپریل، راغلل. د همدې میاشتې په پای کې موږ ب مراجعینتنه  څو یو

ز کال په پرتلې دوه چنده ډېر وو. ۱۹۰۳هم کم فعالیته میاشتې وې خو د مراجعینو شمـېـر مو د  میاشتې مې او جون
و ډېـرو ډېـرددغو میاشتو په لړ کې ټول مراجعین تقریبا له یوې مخې سیستانیان ول. په دواړو کلونو کې افغانان له 

خبرې دې ته  ېموږ ته د قناعت وړ ول او د راتلل. د مراجعینو دوه چنده کـېـدلۀ یونو د جوالی تر میاشتې نـځا
او هم  هز کال د درمندونو پریمانتیا و۱۹۰۳ـې د ئنغوته یا اشاره کوله چې سیستانیانو ډاډ تر السه کړی دی. بل دلیل 

لیدل ۀ یفوس ونـاې، لږ تر لږه په سیمه کې د وبا تر کچې تلیدل سوۀ یفوس نښې هم ونـاد ښو حاصالتو له کبله د ت
 سو. 

تر نوامبر پورې د مراجعینو ثابت  شمـېـر هغه مهال مخ په ډېرېدو سو کله چې کمپ )د تیر مارچ د  یله جوال
 میاشتې په شان( یو ځل بیا د هامون سویلي برخې ته کډه سو. ددسمبر په میاشت کې د فراه روډ مصب یا خولې ته
په کډه کـېـدلو سره د فراه، الش جوین او داسې نورو شاو خوا سیمو خلکو له روغتون څخه بشپره گټه واخیستله او 

مراجعین موږ ته د  ۱۰۰۰ز کال د جنورۍ د میاشتې تر نیمایي پورې تـېــره کړه ۱۹۰۵یوه میاشت مو چې دلته د 
 سوو. ۀ دې سره موږ بیرته کوهک ته راستانـدرملنې لپاره راغلل، وروسته نو هوا ډېره سړه سوه او په 

د قناعت وړ وو په  والی وښود. دا هم موږ تهډېـرتنو مراجعینو  ۱۴۳۷ز کال هم د پروسږ کال په پرتلې د ۱۹۰۴
 د کوهک له کمپه لیرې تللي وو. کـېـدې چې موږ میاشتې ۀ کال اتـځانگړې توگه دا د 

یاد کړل چې له خواجه علي څخه تر سیستان پورې زموږ د مارش  ما مخکې په عام ډول د هغو ناروغیو نومونه 
ـې بیا لږ څه توپیر درلود. له مالریا ورهاخوا، زه یوځل بیا ئپه لړ کې خلک د درملنې لپاره راغلل. په سیستان کې 

رانشیت )د سترگو ناروغي(، روماتیزم، ب أغطیة حبیبیةهماغه د سترگو عامه ناروغي یادوم، دا ناروغي تل هماغه 
ـې وسوه تر ډېره په افغانانو کې وه ئاو د نس بهـېـدنې عمده ناروغۍ وې. د قرحې یا اولسر ناروغۍ چې درملنه 

چې له لیرې ځایونو راغلي ول او هم په دوی کې سکوري یا د ویټامین سي لږوالی ډېر وو. د گومان له مخې دا 
دلته باید ووایم چې د : وهۀ ع لرله جنسي ناروغۍ عامه نـهماغسې چې ما توق ټول د جغرافیوي حاالتو له کبله ول.

غیر بستري  ۱۷۶۰۰ز کلونو کې( د مجموعاً ۱۹۰۴ – ۱۹۰۳وه. )په ۀ بدرگه گرو په منځ کې دا ناروغي هیڅ نـ
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د سیستانیانو،  ډېره ولیده خو تنه د همدې سبب لپاره ول. ما دا ناروغي په فارسیانو کې ۷۰۰ناروغانو په منځ کې 
ښځې د ددویم پړاو سفلیس )هغه  ۍ. د فارس د ټیټې پاړکې یا طبقې ډېروهۀ نـ چندانيانو یا افغانانو په منځ کې بلوڅ

هغه ناروغان چې  ژ( لپاره راتلې. –اونیو په لړ کې د بخار په ترڅ کې نوی راڅرگندېـږي  ۸ – ۲چې د دي عالیم 
دلته عام وو خو د افغانانو او  أغطیة حبیبیةله دې چې  درلود، سره أغطیة حبیبیةاصلي یا خالص سیستانیان ول دوی 

ناپاک(  وو. د سیستانیانو کورونه )لږۀ نـ ډېـربلوڅانو په منځ کې او همداسې پورته تر هلمند پورې چنداني  -افغان  
 سم ویالی. ۀ زه د احتیاط له مخې پاک نـ: ول

ې د نورو ناروغیو په پرتلې د هغو ناروغانو شمـېـر ټکی دا وو چ پورېۀ رته راگرځـېـدلو په زړـېـد ناروغۍ د ب
په  ۲۲ل. ددغو ناروغانو شمـېـره په دوه وو کلونو کې لومړی بلل کـېـدډېر لږ وو چې په مالریا منتسب ناروغان 

. ددوی وایروتنه هم سوې وه. دا شمـېـره باید تر ډې هم ټیټه ـېـپه سلو کې وه. ددې ترڅنگ یوه ت ۱۷سلو او بیا 
وه. دوی ټول له موږ سره  یا حما و لیرې الرو راتلل او د الرې ستړیا ورسره وه، نو دا "راجعه" تبهډېـري له رډېـ

 وهۀ ـې مالریا نـئد مالریا د ناروغانو په توگه ثبت سوي ول چې په ډېرو کې مالریا  وه خو یوازې د "تبې" برخه 
ز کال کې کله چې له قطحۍ او وچکالۍ یو کال ۱۹۰۳په یفوس هم همداسې وو په ځانگړې توگه ابلکه حما وه ان ت

سره پرتله کړو نو په دواړو سیمو کې ورسید. که موږ دا سیمه له بر سندهـ وروسته زموږ مأموریت سیمې ته را
کې د مالریا د ناروغۍ له  هـډېـره تودوخه، رسوبي خاورې او د ځمکو پریمانه خړوبول یو شان ده او هلته په سند

 هـپه سلو کې لږ وه. خو په بر سند ۴۰ملکي روغتون کې د ناروغانو د شمـېـر سلنه په ندرت له  ۀزې په یوکبله یوا
سته. تقریباً ټولې هغه پیښې چې د مالریا د نارغۍ په ډول راتللې د افغان سیستان له برخو یعنې د ۀ ـمي باد نـئکې دا

وگه له خاشروډ څخه راتللې. له فارسي سیستان څخه په عام ځانگړې تپه چخانسور د ختیځ او د فراه له ولسوالیو او 
 . ې وېله سویل او لویدیځ څخه د هیڅ تر کچې راټیټ چې ډول ډېر لږ داسې پیښې وې

 ډېـرـې کـېـدله، خو افغان کمشنران ئافغان او فارسي کمشنران او نور سرداران به هم کله ناکله راتلل او درملنه به 
ز کال د مارچ په میاشت کې د ۱۹۰۳ه ما او د ملکي روغتون مرستیال کوله ) نوموړی د راتلل ، ددوی درملنه ب

کنگ ته راغلل، ۀ ماشومان درې ځله قلعـۀ د ورارۀ ماشوم او دد ۀلیدلو ته ددۀ څو ورځو لپاره سخت ناروغ سو.( دد
او بامبې ما ته د سترگو  غیر صحي ځای وو او اړ سول چې له سیمې څخه راووځي. میرمنو الرنس او مایو ډېـردا 

و ډېـرد ورور او ۀ او په دې سره ما د افغان کمشنر، د هغـ ی وود عینکو یو بشپړ بکس په مهربانۍ سره راکړ
ه مننه ډېـرپه مناسب ډول روښانه کړې. له دې څخه نورو کسانو سترگې چې یو شمـېـر فارسي افسران هم راتلل 

 وسوه. 
ز کال د مې د میاشتې د ۱۹۰۵د  )په رباط کې(د څلورمې )په خواجه علي( او ز کال د فبرورۍ د میاشتې۱۹۰۳د 

هرې  پهنیمو میاشتو کې  ۲۷تنه وو او په  ۲۰۰۱۵د غیر بستري ثبت شویو ناروغو مراجعینو شمـېـر  شلمې ترمنځ 
   ناروغان کـېـدل.  ۷۲۸میاشت کې په منځنۍ یا اوسط ډول 

 

 بیا ورن
 عملیاتونه : پینځم

 
او دوېم الندی د ښاغلی آریا صاحب په آرشیف کی د لمړی ټوک  لینک قدرمنو لوستونکو! تاسو تر دغه یادونه:

 برخي لوستی شی.ټوک ټولي 
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