
�کابل
!مفقو%$الثر شر#"ط تا#"خ !كشو! !سا% تولد !نظامي $#ج! – نا! �$#"ف

گر$# "! &% کم"ن   1983ما"!  16
بو". ماش-نش "* *!"خان' &فتا" ! 

!جسد, +رگز 'افت نشد. 

!#&کر#"ن � 1956!  –'لکسی "ف سرگئی '"گو$##"چ 
!مر' بر$دمنل

1!

!1980%گوست  27 !%$س"! 1960! &لکساند' &"و&نو#"چ &%$ #"ف  خو"!  -
!ضابط

2!

&% تر" !  قطع# "! 1986می  9
!*رگز &%د$ نشد. 

!#&کر#"ن 1949!  –باکول%ن گر"گو*( #ال'"م%ر##"چ 
!کا+مند غ'ر نظامی 

3!

+نگا' عبو# "!  1984ما"!  23
. ,+*خان' غر$ شدند

چا%نکو! "!لن)کو+#بل)تسکی # "!!
!*رگز &%د$ نشدند. 

!بال#"! 1963! بل-تسکی #"کتو) پا#لو#"چ  خو"!  -
!ضابط

4!

خو!  قطع!"!  1982%گوست  19
!فر#* کر+ / #حتماال +* پاکستا$ #ست

!%$س"! 1963! بو.**$کو+  *ال)$م"ر %$ل"چ  خو"!  -
!ضابط

5!

توسط گر&% کر"م  1983 جو! 27
 قشال!*( توسط ساکنا! )ستگ$ر شد. 

ک( )' کو$#ا!  اخت$ شد!شنشو#"! 
!پاکستا$ #ست.

!%$س"! 1964! گر##* (ند$& "و$#"چ  خو"!  -
!ضابط

6!

! 1983جوال!  23
'س/ر ن-ضت 'نقال) 'سالمی "! 

"!  بد! ب#ر!(فغانستا, شد. (حتماالً "! 
�&%گذشت 1985سا! 

!%$س"! 1963! #+.  کو, +"گو( ن'کوال"و#"چ  - 
!خو&% ضابط

7!

1984%گوست  21 �
اکستا!*حتماالً #" پ �

!

!)'&با$جا! 1963! حس'ن %$قلوگوس)نو* #ل)گوسن #قا - 
!خو&% ضابط

8!

!1982جوال!  24 !قز&قستا! 1963! 2#ماگولو. باالقز( )#'بکو#"چ  - 
!خو&% ضابط

9!

1980جو!  27 �
!*( )نگلستا!

!قز&قستا! 1959! کا12بول%ف توکموخا* بک تل%پو"چ  - 
!خو&% ضابط

10!

!1982گوست ! 8 !#&کر#"ن 1962! ,#ما( #)س&لی #"چکو%$#"!  - 
!سربا!

11!

1982 جو! 28 �
!گمشد& %$ جنگ

!قز&قستا! 1961! کوتل%ن سرگئی #)س%ل%و#"چ  خو"!  -
!ضابط

12!

1982نو$مبر  21 �
.- محل نگ)بانی ناپد"د  22&% ساعت 

!شد

!%$س"! 1963! لپش-ن سرگئی &"و&نو#"چ  خو"!  -
!ضابط

13!

1981%پر"ل  22 �
!/. محل نگ(بانی ناپد#د شد

!)'بکستا! 1962! م"سوپو. مختا* علی با$ئ"چ خو"!  -
!ضابط

14!

!1982%پر"ل  2 !%$س"! 1961! ("و(* #(س'لی "و#"چ  موسکالف - 
!خو&% ضابط

15!

!1982 جو! 28 !#&کر#"ن 1962! موتو."ا #(لر* #(س'لی "و#"چ  خو"!  -
!ضابط

16!



1987%پر"ل  29 �
.0 0/.خان+ غر( شد. بر $سا! 

'&العا# کا  �
ا! '& پاکست 91( ) '& %گوست 

'س%ر بو! �
!

!#&کر#"ن 1968! نمش #*س)لی "و$#"چ  !خو&% ضابط - 17!

!1984%گوست  1 !#&کر#"ن 1965! نچ*پو+نکو ن*کوال' &"و&نو#"چ  - 
!خو&% ضابط

18!

1984ما"!  22 �
"/ پی سی "+ *# !ما' عبو# "! 

شب "!  12:30%*&خان' &% ساعت 
%)1خان/ غر, شد. ()چا%نکو! 

!بل%تسکی , $,ل%ن%کو' پ%د$ نشدند

!%$س"! 1961!  –(#چا/نکو سرگئی #(س'لی "و#"چ 
! بر$دمن

19!

1984ما"!  22 �
+* (! )ما% عبو!  )APC(%$ پی سی
 شب 12:30خان' &% ساعت %$ #"!

غر2 شد. /!چا,نکو( بل&تسکی ! 
!$,ل%ن%کو' پ%د$ نشدند

!%$س"! 1961! .#لن'کو+ "و*( ن'کوال"و#"چ - �
! سربا!

20!

1984&سامبر  4 �
(ما' نگ%بانی  ک+لومتر% کابل 30"! 

ناپد/د شد. توسط ن)ضت %نقال! 
ر شد. "! ,سالمی %- ,فغانستا& %ستگ!

افی منطق/ کو.-ا+ قرمز &% کو" ص
با "ک  5/12/85بو& &# تا#"! 

.12نام# نگا. "*تال+ا*ی مصاحب# "! 
1+شت بر +سا, +*العا& %پر"ل 

!!* پاکستا$ بو! 1990

!%$س"! 1963! پتر#, #+ #لو( ک'ر"لو#"چ خو"!  -
!بطضا

21!

!1983%کتبر  8 !%$س"! 1964! پلوخو, سرگئی &"و&نو#"چ  خو"!  -
!ضابط

22�

1983سپتامبر  30 �
توسط گر'- عز+زهللا بر'& %$ بخش 
سو4&بی 2ستگ/ر - ب+ پاکستا' &نتقا! 

 1990.افت. بر )سا( )'العا$ سا! 
!!* پاکستا$ بو!

!#&کر#"ن 1964!  –پو1ش&و."لو ."گو, کنستانت&نو#"چ 
! سربا!

23�

1983جوال!  26 �
(0 (/ پی سی خو% ب! %(خل '&%خان! 

شد % -غ+ا* $%(خان& #% $# با  پرتا!
!خو! بر!

!#&کر#"ن 1963! � –$"ا/'نت سو سرگئی '"گو$##"چ 
! سربا!

24�

1984 جنو"! 14 �
�

!

!#&کر#"ن 1964! تسا$نو. +"گو$ +لکساند$##"چ  - 
!خو&% ضابط

25�

!1984 جو! 15 !%$س"! 1962! اند$##"چ چلپاچنکو ن)کوال% $لکس - 
!خو&% ضابط

26�

1983جوال!  29 �
)* *()خان$ غر!  تسف#"ن)مر%$ #"ا

!)'بکستا! 1957! شا3"پو1 0/خ-د+#* (تاکولو#"چ  �
!خو&% ضابط -

27�



!شدند
1982&سامبر  1 �

',حد خو% -, تر* کر% ' %&%$د# شد. 
 جمع"ت%& '&%$گا!  1983"! 

&سالمی &فغانستا* خو) '& ماتو! 
نو)خا% بو# بر ! نز!باس'و خو"ند ! "! 

"!  1990+سا, +*العا& %پر"ل 
!پاکستا$ بو!

!%$س"! 1963! ش)پف #ال*"م)ر &"و&نو#"چ  خو"!  -
!ضابط

28�

1985 جو! 7 �
مشا+4 جنگی کاماند+*ا( )فغا$ بو!. 

ب- ,فغانستا% $مد !  1983'& %$ سا! 
"! .ما- ,نجا( مامو!&ت خو" "! 

!012خان- کو*ستا& غر# شد

!%$س"! 1950! #ال,"م&ر گوم&ا$##"چ ب%ل گ%ل #"ف - 
!سرگر!

29�

!


