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خلکو  یو عملیات وکړ. کله چې په ډلو ډلومخکې له دې چې هلمند ته ورسـېـږو په خواجه علي کې مو یوازې 
د عملیاتو لپاره څو پیښې هم راغلې. هغوی چې عملیاتو ته مناسب ول غوره  ورسرهروغتون ته راتگ پیل کړ 

سول او تر هغو مو وساتل چې ددوی ملگري سول، عملیات سول او بیرته مو د اوښانو په امبوالنس کې ځای ته ور
غوره ي. طبعاً حاالت داسې ول چې موږ عملیاتو ته د وکوالی سـې له عملیاتو وروسته پالنه ئیا د کورنۍ غړي 

کولو لپاره د ناروغانو په انتخاب کې له کنترول څخه کار اخیست. کله چې هلمند ته راغلو یو مو د ډبرې عملیات 
باندې د ډبرې « یوه طبي آله ده  –لیتوریت »په  . منظور مې په دې قضیې کېهوه ډبره را وایستلاَونسه ی ۵ وکړ او

دا عملیه تل په عملیاتي تداخل  نورو قیضو کې هم وسول. ۳ یوازې په ماتول ماتول دي. په لیتوریت باندې د ډبرو
حي عملیات. د ډبرو په اړوند عملیات کې ښه تر سره کـېـږي او زما هغه عملیه خوښه وه چې ما غوره بلله، جنا

غوښتل الس وروړم دا ۀ کړ ما نـۀ یو عملیات ما ونـ ول چې یوې قضیې کې مرگ وو. ۴۰ټولټال چې تر سره سول 
تر سره کړل، نورو څو نور مې هم ناروغه سړی وو. کله چې میان کنگ ته مو مارش کاوه  ډېـریو ډېر زوړ او 

سول. له دوی سره مو مرسته وکړه چې د ۀ ک کمپ ته دې راسي؛ تقریباً ټول ښـچې د کوه سول ناروغانو ته وویل
 ل سي. رسوروغتون په امبوالسونو کې دې راو

ژ( )کلکولس( په سیستان کې  -)له معدني موادو څخه د رسوباتو په پایله کې په بدن کې د ډبرو د جوړولو ناروغي 
لږ مصرف سیستانیانو  ډېـرد انرژي  ويۀ لږ نـۀ هلمند کې اوبـ ده. په عادي کال کې یعنی کله چېۀ چندان عامه نـ
ً د ژو  ـېئ خوراکي موادو کېپه هغه سیمه کې چې دوی ژوند کوي په ورکوي. « امرار معاش»بقاء   دنته نسبتا

ې د اوبو د لگښت له اړخه یو سیستانی تر ټولو ښ .ده ۀرسوبات سته چې د اندیښنې وړ نـ یا معدني ينکالږ  ډېـر
دي. د کاڼي رسوباتو څو پیښې موږ ته له ۀ څښي )دا که په ثابت ډول وي( نو دا په نړۍ کې تر ټولو ښې اوبـۀ اوبـ

و خوشحاله افغان موږ ته راغی او په خندان اۀ په خولـ ډېـرهرات او د هرات له یوې ولسوالۍ څخه راغلې. یو 
ۀ ورځې مزل کړی وو، کله چې بـېـرته ستـېـنـد ۲۲ۀ د ـې له هراته خپل ماشوم په خپلې شا راوړی وو؛ئیوازې سر 
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 سې پیښدامخکې مو له خوښۍ منفي وگڼو. ۀ نو د خپل ماشوم په هکله ال ډېر خوشحاله وو خو د ډبرې قضیه به دد
ووایم وخت پورې دا ده چې ۀ زړ په .راوایستله افغان څخه مو ډبره په بریالیتوبۀ څو ځله عملیات کړې وې، له یو

راوایستل سوه چې وزن  بیا عملیات کړې وه اوس هم ـېئکاله مخکې څو ه ډېر ژر تـېـر سو. یوه ډبره چې څومر
اَونسه )یو  ۲۰( وه او چې را وایستل سوه ۲۰ـې )چې په ماشتوب کې ئانو په اندازه وو؛ بله دد شگو د ۲۰۰ـې ئ

 ۱۲دی خو ما په ۀ وخت راته معلوم نـ ( وه؛ژ - گرامه ۷۷ ۱ = یو درم –درم » ۶( او ژ - گرامه ۲۸اونس = 
ډبرې را ایستلي دي. دا درې واړه پیښې له عملیاتو « گرامه ۴۰= تقریباً  د شگو د زرو په وزن» ۶۰۸کلونو کې 

چې په هغو کې ډبرې په بریالیتوب سره د ناروغ له اطراحي سیستم وې وروسته ستونزمنې سوې. څو نورې پیښې 
. دا ټول د درملنې پر وړاندې مقاوم ول. هز کال په مأموریت کې و۱۸۸۵ې زموږ د ـئڅخه راوایستل سوې؛ یوه 

کـېـدو ته نـېـږدې دی. د سترگو د ناروغیو په ۀ چې هغه هم ښـ دیـې ال پاتې ئلنډه دا چې ټول جوړ سول خو یو 
یې پاړسوب نورو د قرن ۲ناکامه وختل او د  ۳ کترکته )د سترگو د گل ناروغي( وایستل سول ۱۲پیښو کې 

ۍ داسې پیښې ډېـرسم سو. توند باد او همیشنۍ دوړې او خاورې تر ډېره د سترگو د جراحۍ ضد وي؛  ارکررکرا
و توندو څپو کې وي. ډېـرورځو باد په خپلو  ۱۲۰موږ ته د مني د موسم په پیل کې راغلې، دا هغه مهال دی چې د 

 عه باد راوالوت. هم اکثراً یو ناڅاپي غیر متوقبه په نورو فصلونو کې 
او د هډوکو د توروالي ناروغۍ عامې ناروغۍ وې، ځینو کې « د بدن د انساجو د وروستوالي ناورغي»د نکروز 

ـې د عملیاتو لپاره مناسب ئد وخیمو ناروغیو له څو پیښو سره مخامخ سو خو یو موږ ې او ځینو کې جدي وي. ډېـر
له په خپل بوکو د غضروفي تومور له کډوایستل. یو ماشوم د هوو. له څو تنو څخه مو څو ساده تومورونه ۀ نـ

کړه چې ۀ ـې اجازه رانـئـې باید قطع سوی وای او موږ ته ئمړ سو. مړوند  اسیتهمړوند کې د وینې د تسمم له 
مایله پورته  ۱۵۰زه د عملیاتو په ترسره کولو کې غلط وم. یو افغان له هلمند څخه  ـې ورپریک کړو،ئمړوند 

ۀ پښه له زنگانـ ـېئ ولو وروسته موږورک له ډېر قناعتته ناروغ   ماته سوې وه. په مرمۍ ـېئتل سو چې پښه راوس
وې ۀ کښته ورپریک کړه. سړی ژر جوړ سو. دوه نورې همدې ته ورته پیښې هم راوړل سوې خو ددوی پښې نـ

ما ورته وویل چې د پښې پریک کول به ـې یو زوړ سړی وو او ئـې َدرز کړی وو. یو ئماتې یوازې په ورنونو کې 
ـې تر دوه ئساعته وروسته مړ سو. دا بل  ۴۸ـې منله، نوموړی ئوریدل او وۀ وانـۀ دې ژوند وژغوري خو د

)کله چې بیا وومیاشتو پورې تر درملنې الندې ونیول سو خو د متوقعه درمنلې د دویمې میاشتې په پای کې 
ـې ژوند وژغوري( خو سړي ئقطعیت ورته وویل چې د پښې پریک کول به  کلوروفورم سو او معاینه سو، موږ په

له پاتې کـېـدلو سره چنداني لیوالتیا ۀ منله. سره له دې چې ما په روغتون کې ددۀ ـې نـئکړه او وۀ بیا هم موافقه ونـ
 – ۱۹۰۳أموریت د کله چې زموږ م او مړ سو.ۀ وساتـ راونیو لپاره د درملنې په پا ۷درلودله بیا مې هم د ۀ نـ

همدلته د عملیاتو څو پیښې واخیستلې هم هامونه الړ او راغی ما  ز کلونو په ژمیو کې له۱۹۰۵ – ۱۹۰۴او  ۱۹۰۴
مې هم ددوی ۀ غوښتل چې ددوی د خوځولو اندیښنه ولرم او نـۀ ما نـاو ورته مې وویل چې کوهک ته دې راسي. 

کله به چې هوا سخته سړه ورسره مخامخ وو درملنه وکړم.  ـرډېپه کرباسي جامو کې په داسې سړې هوا کې چې 
فارسیانو : خلک په خپله په سختې له خپلو جونگړو راوتل. د فارسیانو په پرتلې ډېر نور افغانان هم عملیات سولوه 

؛  ۱۳۳ټول ترسره سوي عملیات : داسې وو شمــېــر؛ د ترسره سویو عملیاتو ۀکاوۀ ښـۀ نـۀ چندان عملیاتو ته زړ
تنه وه. دا هم موږ ته د قناعت وړ وه چې څو تنه میرمنې له دواړو  ۲۶تنه بلوڅان او افغانان او فارسیان  ۱۰۷

کوچني نور  ډېـرنژادونو څخه ددوی د میړونو یا نورو خپلوانو له پلوه د غټو یا کوچنیو عملیاتو لپاره راوړل سوې. 
ه هم تداوي ددوی پازیوازان ب ـې وسوهئ ـدل او نور چې درملنهکله د کوچنیو نکروزنو آبسه کـې عملیاتونه هم ول

یو دغو نارغیو لپاره په ځانگړې توگه د غیر صحي قرحو لپاره د ایتایل کلوراید سپرې د موضعي بې ډېـر. د کیدل
 هوښۍ لپاره گټوره ثابته سوه. 

له چې د قاعدې د پلي کولو وخت ناروغانو ته وویل سوي ول چې خپله ډوډۍ او پایواز له ځان سره راوړي او ک
پوهیدلو چې روغتون به د گدایگرو په کور بدل سي. یوازې څو پیښو کې مو اړینه وبلله چې ورته ۀ راغی موږ نـ

ز کال د اپریل له میاشتې تر اکتوبر پورې په دا ټول وخت کې چې عملیاتي کارونه وسول ۱۹۰۴ډوډۍ ورکړو. د 
ړل په دغسې حالت کې یوازې څو تنه بستري سول او په روغتون کې داسې او یو څو تنه ناروغان مو بستري ک

 په ساتنه کې ولگولې.  یهغو روپیو څخه د ۵۰میاشتو کې مو له  ۷قضیو شمـېـر په منځنۍ کچه درې وو او په دغو 
 

 : سیستان په عام ډول: شپږم
د یم که داسې وای نو زموږ ۀ فق نـویل سوي ول چې سیستان قاعدتاً غیر صحي ځای دی. زه له دې خبرې سره موا

ېره وای. لومړنۍ خبره دا ده چې دلته د مالریا پیښې تقریباً  د ناروغیو او مړینو شمـېـر ډ مأموریت په کمپ کې به
د سیمې په هکله صادقه ده. ما مخکې « دشت»صفر دي. دا په ځانگړې توگه د دې سیمې په سویل او لویدیځ کې د 
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ري ناروغان چې د مالریا د درملنې لپاره راتلل ددوی اکثریت له شمال او شمال ختیځه وویل چې هغه غیر بست
یعنی له افغان سیستان څخه ول. که په نقشه کې یو کرښه وباسم نو ویالی سم چې له ناد علي رادیخوا د په نښه 

خو د ناروغي لمنه سوي سرحد او د همدې کرښې په شمال او ختیځ کې ځایونه راځي چې دا سیمې مالریایي دي 
ً هیڅ پیښه نـۀ ه پراخه نـډېـرهم همدو سیمو کې دومره  ثبت سوې. د ده ۀ ده؛ په سویل او سویل لویدیځ کې تقریبا

میاشتو استوگنې  ۱۴کوهک په کمپ کې د همدې تخیلي کرښې سویل ته او د شگو او جغلو تر دښتې پورې زموږ د 
 ي دي.سوـې په مالریا پورې منسوبې ثبت ئ پیښې ۳۰کې یوازې  ــرشمــېپه لړ کې د پوځي او ملکي مأموریت گډ 

له شماره وتلی  شمــېــرورځو پیل سي په کوهک کې د میاشو  ۱۲۰مخکې له دې چې د مې د میاشتې په پای کې د 
 مېۀ نـ د انوفل یا د مالریا د غوماشې ډول ولید اوۀ نــې پیښولې. ددغو میاشو په منځ کې ما ئې ستونزې ډېـروو او 

 ـې وي. ئچا واوریدل چې موندلې  له
ورځو باد دی  ۱۲۰لومړی د : د مالریا له غوماشو څخه دغه ډول معافیت په کومو عواملو پورې منسوب بلالی سو

مایلو په ساعت کې وي. دا ډول باد  ۷مایلو تر  ۷۰ـې له ئچې شپه او ورځ له وقفې پرته چـلـېـږي چې چټکوالی 
 حیواناتو او حشرات له ځان سره وړي، له کانالونو او سیندونو څخه ژیو ته هټیټ ژوندکوچني غوماشې او هر ډول 

وچوي او هر ډول جونگړه چې د سیستان په کاري ځواک جوړه سوې وي مقاومت  ۀراتیتې سوې اوبـ را اوښتې او
ورځو کې  ۱۲۰لږه په  لږ تر: کويۀ ورځو دا باد د ټولو بادي ورځو استازیتوب نـ ۱۲۰سي کوالی. د ۀ ـې نـئ

ورځې بیا  ۳سپک باد هم چلیږي اکثریت وختونه توند بادونه وي. دا هم عامه ده چې څو ورځې په کې آرامه وي، 
ۀ کراري او همداسې نور. د دسمبر او نوامبر میاشتې ښایي تر ټولو آرامه میاشتې وگڼو. دوهم فکتور د هلمند اوبـ

ددې چې تل بهانده دي. ۀ لیدلي دي، پریمانـه پاکې لومړۍ درجه اوبـ مې دي. زه دا خبره ځکه کوم چې په سترگو
ه ډېـردي چې د اوبو دومره ۀ سته یا په کافي اندازه نـۀ وگړي نـ ډېـرځای په دریواړو اداري واحدونو کې دومره 

گې او کانالونه ککړه کړي. ددې تر څنگ د مارچ او اپریل په میاشتو کې سیالبونه راځي چې د سیمې څان دې اندازه
ـې ورغورځوي. د سیالبونو له پای ته رسیدو ئپاکوي او خس او خاشاک او نجاست له ځان سره وړي او هامون ته 

 راپورته سي. ۀاوبـ ـميئلږ وروسته دا ډېـر
ډولونه، شری ده او هم ۀ یفوس او د هغـاوبا ت ېسیمه ییز دپه سیستان کې، په افغان او فارسي سیستان دواړو کې

سي د نس ناروغۍ وي. تیفوس په هرو څلورو کالو کې یو ځل په عامې وبا بدلـېـږي. دا هغه مهال راځي  ـېــدایکـ
کله چې د هلمند د سیند د اوبو سطحه ټیټه سي او یا وچ سي چې ورپسې قطحي او وچکالي او نور راځي. 

، دي له تبې څخه د نقاهتونو ډولونه مې لیدلې ما ډېر کلي لیدلي دي او کوي.ۀ سیستانیان د قرنطین لپاره هیڅ اقدام نـ
هغه شرحه چې خلکو راکړې مسلماً چې تیفوس ده او په تیفوس ککړ ناروغ کرار د خپلو ملگرو په منځ کې ناست 

لونو ناهم د حفظ الصحې لپاره کوم کار کوي، یوازې غوماشې دوی ته ورزده کوي چې د اوبو د کاۀ وي. او نـ
کاروي. بلوڅي کوچیان یوه ځانگړتیا لري او هغه دا چې دوی خپلې کـېـږدۍ د اوبو ۀ گه نـڅنگ دې د تشناب په تو

 له غاړو لیرې دروي، یوازې ددوی ښځې اوبو ته خپل مشکونه او خپلې وزې او وزگوړي راولي. 
په یوې  یفوس د قرنطین هڅه کړې ده. زه په دې باندې ډېر شک لرم. یو وختاما ته ویل سوي ول چې افغانانو د ت

او هلته ما د قرنطین  . دلتهولیدل ناروغان ژوندي پاتې سويکنگ کې د " تبې" له وبا څخه ۀ قضیې کې مې په قلعـ
یفوس تبه وه. له تیفوس اد ت ه یوازېلیدله او دلته او هلته په شک کولو سره زه شک لرم چې دا بۀ کومه هڅه ونـ

 هټولتبه چې دا وي باکتریا )سپیریلم( )سپیروزاچیت اوبرړمیري( که هغه  سره مقارن یا همزمان راجعه تبه راځي.
د انسان د وینې پارازیت( اوږد مهال  –نو دا د )ترای پنوسم  ده ورپورې نسبت ورکړل سوېله ډېـرو پخوا وختونو 

ورا ایوان س»مرحله لري او باید په پام کې ولرو چې سیستان د ترای پنوسم بشپړه محیطي وده لري یعنی حتی د 
. شری تل دلته وي. څو ماشومان په هماغه معمول ځای کې له مړوند پورته واکسین سول. د شري د «پارازیت

ستونزې د د کولمو په ځانگړې توگه ماشومانو کې چې دا ښایي  ده سوې. زه فکر کومۀ مخنیوۍ لپاره هیڅ هڅه نـ
ې ده. د سرتیرو د روغتیا په هکله باید ووایم د شتون له کبله وي هماغسې چې په برتانوي بلوڅستان ک« اینتریک»

چې ما خپل نظر ورکړی دی ځکه د کولمو ستونزه په دوه وو سپاهیانو کې ولیدل سوه او دا ستونزه دوی ته په کمپ 
ـې ناروغان ول او سپاهیانو ته ئله کبله وه چې ناروغان ول او هم ماشومان  شمــېــر ډېـرکې د راغلو خلکو د 

   ده.لیږدول سوې 
بیا  ز کال کې۱۹۰۴ز کال کې په کندهار کې کولرا خپره سوه. په ۱۹۰۳رسـېـږي. په ۀ نـ هکولرا قاعدتاً تر سیستان

په  نو اړتیا پیښه سي که اوسي  ه تر شسپ پورې راغله. په شمال کې قرنطین باید ژر تر سرهخسویل ته له مشهد څ
 آسانه تر سره کـېـدای سي. 

رش او کمپ وهلو په دغو تگ راتگونو کې مو دوه ژمي تـېـر سول، د دې په پام کې نیولو په دې سیمې کې د ما
اکثراً د والړو اوبو ۀ چې کمپ وهل کـېـد باندې هغې ځمکې رسره چې کمپ کې د انسانانو شمـېـر او په خپله پ
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په  .لپام کې نـېـول کـېـدژ( نو د معافیت په پام کې نیول به تر شوني کچې په  –سطحه جگه وره )نمجنه ځمکه وه 
. چا هچې د کمپ ځمکه به په خپله د تیر دوبي د اوبو له کبله تر اوبو الندې سو لځینو حاالتو کې به دا هم پـېـښ سو

فیټه د ځمکې تر  ۳یا  ۲ۀ اوبو په موندنه کې اوبـ دا توضیح په کار ده چې د ځمکې الندې رسـېـد.ۀ تاوان ونـ ته
وو چې  ډېـردا ټول د بادونو له کبله ول. تبخیر دومره  فیټو پورې وه. ۱۲تر  ۸لته له سطحې الندې وي خو د

مرسته کوي. په نصرت آباد او ورڅـېـرمو سیمو کې  په دې کې د خاورو جوړښت همۀ. پاتې کـېـدۀ لوندوالی نـ
  سته.ۀ ونزې نـتپورتنۍ س

په  دي.ۀ نـ هناراحتاو  تاوانهدي. دا بادونه بې  ښت وړارزس ته راغلې گټې هم د پاوړ او هم د له بادونو څخه ال
ځان په ـې ئوي کړی او یا ۀ ـې درد نـئډېرې سختۍ به څو تنه افسر او څو تنه سرتیري موجود وي چې سترگو به 

ـې په ئیو د سترگو ملتحمه پاړسوب درلود او سترگو ډېـرـمي شگو له دوړو څخه خالص کړی وي. ئدا هوا کې د
ـمي بدلون او خوځون وو چې روڼا په ئ. بله ناراحتي د کـېـږدیو داوو ی)د سترگو ناروغي( پیل کړ بیةأغطیة حبی

، رڼا ډېرېـږي او لږ کـېږي او په پای کې د هغو کسانو په سترگو باندې فشار راوړي چې لوستل ثابت ډول بدلیږي
د ناراحتۍ دلیل څرگند : کومه حده مضره دهاو لیکل کوي. تر اوسه هم باید صبر وکړو او ووینو چې دا ستونزه تر 

ې اضافي ورځې هم ډېـردی. د باد توند غږ او غړمبـېـدل او شورماشور تر څلورو میاشتو پورې وي او ورسره 
ي او د وخت په پیښوځور او اذیت  خپلدباندې دوړې ټول په دهم  ـې د روڼا انعکاس اوئبادي وي او تر څنگ 

 خویي نښې راوړي.  فشار راوړي. دا په خپله د تخنیق یا توند ډېـرتیریدلو سره پر مغز 
)شگو( باندې د لمر ځال ځورونکې وه په ځانگړې توگه شگلنو سیمو  پر او د " دشت"« ښورې د سیمې»ټولو ته د 

کې، زما په گومان د ځمکې له شگلنې سطحې څخه د نور انکسار ددې المل گرځي. څرگنده ده چې دا ستونزه د 
 سته. ۀ ه کرونده سوي وي نـډېـرنگي په شین غزو پوښلو سیمو کې یا هغو ځایونو کې چې میان ک

او  ۱۹۹توپیر لري تر ټولو لوړ ترینه ثبت سوې درجه  ډېـرپه سیستان کې د تودوخې درجه له یوې سیمې تر بلې 
دی ۀ نـ درجې سانتي گرید فارنهایت یا لیکوالپه دې طبي راپور کې : د ژباړونکي یادونه)درجې ده.  ۴ـې ئټیټه 

 درجې د فارنهایت کـېـږي ۳۹۰درجې  ۱۹۹ـې فارنهایت ده. ځکه د سانتي گرید ئویلی. زما په گومان چې موخه 

 ه لوړه درجه ده چې هر شی سوځوي.ډېـردرجې کـېـږي او دا هم  ۷ ۹۹درجې د سانتي گرید  ۱۹۹او د فارنهایت 
( په ده ۀـیکلی دی. دا ددې کتاب د راټولوونکي لودویک آدمک خبره نـز کال کې ل۱۹۰۵ډاکټر دا راپور په ۀ دغـ

آسمانه پیل ۀ سانتي د واورو توفان له شنـ ۲۰د  ژر ژر بدلیږي یو ځل به وگورې چې یو ناڅاپه هډېـرژمي کې هوا 
 وهللا اعلم(: سي )د ژباړونکي یادونه

 

  :په کوهک کې اساسي کمپ: اووم
یا  ۱۴تر ټولو عالی ترینه ځای دی. ددې ځای ددښتې سطحه د سیستان له روډ څخه د اساسي کمپ لپاره دا ځای 

یو ناڅاپي ډول د سیند پرغاړې گړنگ سره پای ته رسـېـږي، او د گړنگ له بیخه ۀ ناڅـۀ فیټه لوړه ده او په څـ ۲۰
له ختیځه  وتوالیپ پرکمد د سیند تر غاړې غځـېـدلې ده.  ،یارډه ده ۱۵۰یا  ۱۰۰د رسوبي خاورو یوه تړانگه چې 

له اوبو  بیا هم میناتوري گړنگ پر ژۍ واقع ده. خو له دې سره سرهۀ ختیځه جناح ددغـد کمپ د لویدیځ پر لور ده. 
لیرې ده او د اوبو پر سر راغلې ده. شگلنه خاوره د کـېـږدیو لپاره په سختۍ سره بهبود موندالی سي؛ دا ځای پاک 

تگ راتگ په کې ډېر دی نور پاک او ټینگ دی. دا ځای له باران وروسته ډېر ژر دی او له هغو ځایونو پرته چې 
په  ۀ.نیوۀ سوه. دې خبرې ته تر یوې مودې پورې چا پام نـۀ ز کال د خونو د جوړولو هڅه ونـ۱۹۰۳په  وچـېـږي.

، ځای یا کتنځینې میاشتې تودوخه وه تقریباً ټول په خپلو جونگړو کې ول. د ناروغانو ددرملۀ ز کال کې اوو۱۹۰۴
او هم د طبي پرسونل لپاره خونې د )هندي  ځایبستریعنې د ناروغانو د  طبي څانگې ېد جراحي څانگه او نور

فیټو کې وه،  ۱۱په  ۱۶په  ۲۲د ناروغانو د رملني ځای او یوه طبي څانگه کهار( کارگرانو په الس جوړ سول. 
ډېر راحت رامنځته  وو. د ناروغانو د درملنې د ځای جوړولـې په مرکز کې د چنار په دستکو ټینگ سوی وئچت 

کړ. لوی وارډ کوالی سوای شپږو ناروغانو ته ځای ورکړي او هر وارډ کوالی سوای شپیته فیټه ظاهري سطحه 
د  لوورکړي. ددې ترڅنگ څلور نور وارډونه هم جوړ سول. دا واردونه ځکه جوړه جوړه جوړ سول چې د جوړو

فیټو کې وو او  ۱۰په  ۱۰په  ۱۴ـې ئلږ سي او دا د سترگو یا نورو جدي عملیاتو لپاره ول. ارتوالی ـې ئکار اندازه 
 ـې د دوه وو ناروغانو لپاره ځای درلود. ۀ ئهر یو
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 :د مأموریت د افسرانو روغتیا: اتم
پاړسوب څخه شکایت  ـې همزمانه له دېئڅو تنو افسرانو باندې د سترگو د ملتحمه پاړسوب ساده حمله راغله، ټولو 

درد څخه شکایت درلود. له دې ورهاخوا  ډېـرد پاړسوب ترڅنگ له درد او د سترگو له نورو  شمــېــردرلود او یو 
 وه او که د ټولو روغتیا په لنډ کې ووایم د مأموریت له سره تر پایه فوق العاده عالي وه. ۀ بل ډول ناروغي نـ
 ز کال ۱۹۰۵د جون پینځلسمه 

 ژ( -د شرق الهند طبي ډاکټر ، آی. ایم. ایس. ). ډبلیو ایروینجگړن ټي
 

 نوربیا
 دوهمه ضمیمه

 
 

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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