
!

رکن �

!مفقو%$الثر شر#"ط تا#"خ !كشو! !سا% تولد !نظامي $#ج! – نا! �$#"ف
� 1986ما"!  30

ک(لومتر$ شر!  14"! جنگ "! 
!پاشا. کشت, شد. *%چ کس پ%د$ نشد

!بال#"! 1967! بو/. .لکساند( ن'کوال"و#"چ خو"!  -
!ضابط

1!

� 1980می  11
عبو# "!  جنگی ک& %نگا!"! 

,%-خان. -,گرفت مجر%& % $س"ر 
 1990شد. بر +سا, +*العا& %پر"ل 

!شناخت& شد (بلخ) جعفرب& عنو"! 

!)'&با$جا! 1961! بوتا'و توف(ک گ(د%'ت %$قلو خو"!  -
!ضابط

2!

� 1980 جو! 11
!+* جنگ ناپد#د شد

!)'بکستا! 1960! .-#'&"و قربا) "و'&کو#"چ خو"!  -
!ضابط

3!

� 1980می  11
0# !ما1 0#گ.ر, +نگا' عبو# "! 
0/.خان, ناپد(د شد. بر $سا! 
-1العا+ .-,&+ 'فا) '& %پر"ل 

کشت) شناخت) شد %لی "!  1990
(* "*()گا% "سر"!  1990نو$مبر 

!جنگ نز%$ک پ*شا'& %$د# شد

!ترکمنستا! 1960! کومکو. +لمر+* سپا&ل$و"!  خو"!  -
!ضابط

4!

� 1980می  11
"!  .! جنگی ک* (نگا% عبو!

.!/خان0 /.گرفت *مر'& باتو! ! 
کمکو' ناپد#د شد �

�
!

!%$س"! 1959! کوکوشک%ن "و*( )"وگ%ن%و#"چ ! سربا! - 5!

34 جنگی ک- ب,ن بخش)ا& بو#" ! 
پشتو "!گرفت کشت) شد. جنگ "! 
بخش کر( (ماموند+) *( منطق$ ب"ن 
مر0 %فغانستا) , پاکستا) بو!. %جسا! 
مجا$د'ن ب, نز%'کتر'ن %$کد! 

#"!  3ی (%#$) شد % $# "ی پاکستان
!ب+ خا) سپر$# شد. 

!%$س"! 1966! موسک +&نو) '&م$تر! 
#ال'"م%ر##"چ  !خو&% ضابط -

6!

� 1987%کتبر  28
مامو.-ت +مر() سرخلبا!  $ما!"! 

ب2 &1خل س/ل -,& سند نز&%ک مر! 
پاکستا& %2 01 /فتا%ند خلبا& %$# ب! 
عقب برگشت 0 /حتماالً توسط گلول! 

,+ گرفت ' &ستگ"ر مو() 'صابت قر
!شد

!%$س"! 1962! لمر!  –پانتلو, سرگئی &"و&نو#"چ 
!بر$دمن

7!

!1985می  24 !%$س"! 1966! سوکولو+ #(لنت&ن #(لنت&نو#"چ  خو"!  -
!ضابط

8!

!%$س"!� 1985%گوست  5 1961! لمر!  –%ل%%و#"چ "ستپاننکو"'ل%چ #"س 9!



&فتا" ! 01 /ما. حمل# موشک&ا ب# "! 
ر )! () با خو" بر" ! +* ()'خان# کن

!غر$ کر!

!بر$دمن

� 1980 فبر#"! 29
عبو! -! ,ما* مالحظ& ب& منظو! 

ن2ر&1ا, خو-, مجر&) شد & بعد "! 
!جنگ (ثر+ (* () 'افت نشد

!%$س"! 1960! تاباکو. م(خائ(ل 'ند$##"چ ! سربا! - 10!

!


