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

� 1984&سامبر  26
01 مرکز .مو+شی کمک)ا& پزشکی 
ب0 شما. کند+ *فت ' ناپد#د شد. 

!.حتماالً )ستگ$ر شد

!%$س"! 1966! )لد"نو#"چ  باک**ف ما&%$ شمس - 
!خو&% ضابط

1!

� 1980می  10
کم"ن  کند!سربا& "%گر "!  5%مر"! 

!گرفت. تما/ )جسا- ب+ جز )' &افت شد

!قز&قستا! 1959! با1کو#"سکی #ال+"م&ر #)س&لو#"چ  - 
!خو&% ضابط

2!

1982جوال!  23 �
ک* ب* کند& می #فت  قطا"!%$ پشت 

حرکت می کر+. $#نند' $#&ش $# گم 
!کر- . -ستگ$ر شد. ماش$ن پ$د# شد

!مولد""! 1962! بلکچی )"و)( )#گ&نو#"چ  خو"!  -
!ضابط

3!

� 1980 جو! 8
"!  جسد-/ /.-خان* کوکچا غر# شد 

' 0اشکو- ' گوتسا) ' کو$م"چ 
!'افت نشد

!#&کر#"ن 1961! بر"د#/ #ال-"م(ر م(خائلو#"چ خو"!  -
!ضابط

4!

� 1980 جو! 5
2% 1ما0 عمل,ا! ب* منظو% نجا! 

قطع! پ-ا(, (+ +*(خان! کولچ! مر#"! 
غر# شد.  �

�
�
�

!

!%$س"! 1960! و"چ ئ! کز!ستان#سال!گالوئف  خو"!  -
!ضابط

5!

� 1980 جو! 8
کوکپا می گذشتند $مانی ک& %$ #"!

و$م"چ 0مر.- با %اشکو) # بر%د#" ک
!غر$ شدند

!#&کر#"ن 1960! گو'سا, *"و*( #ال'"م%ر##"چ خو"!  -
!ضابط

6!

� 1980ما"!  13
)سم )سالمی )( )حمد $خ"ر 
5خ)ر2لد"ن بو&. توسط فات)و &% $ال"ت 

"'د& شد # "!  1988کند& %$ سا! 
,+ گر() عز% $م"ر  1993سا! 

!چگو%ی بو!

!#&کر#"ن 1961! 2(ن'لو1 (لکساند* #(س'لی "و#"چ - 
!ضابطخو"! 

7!

! !بال#"! 1963! 1#$نف ن/کوال, +لکساند$##"چ  - 
!خو&% ضابط

8!

� 1982%کتبر  6
ف4لم1ا* مستند* !جو' '"شت ک# "! 

!-ند0 / .-#, ,+ #فغانستا$ #ست

!%$س"! 1966! ,#کف (#لگ پا#لو#"چ ! سربا! - 9!

� 1982جوال!  23
خو! '& تر$ کر!.  قطع!بد'& %جا"! 

!%$س"! 1963! 0)خا!.- ,ناتولی ()لکساند!) 
م(خائلو#"چ !خو&% ضابط -

10!



"!  1990بر +سا, +*العا& %پر"ل 
پاکستا. -ستگ*ر ) توسط حذ! 
*سالمی *فغانستا, +ند*نی شد. %$ سا! 

(#گذشت $ /حتماالً (# پ'شا$# ب!  92
!خا* سپر'$ شد$ #ست

� 1984ما"!  15
تر$ کر!. و# "! خبی &% $# "!  قطع!

(%) پ&د% شد. "!  قلع!'& منطق! 
-, '& حک(م '& منطق!  1990

+*شکاش%م بو! �
�

!

!#&کر#"ن 1964! 01"اتس ن%کوال* لئون%د##"چ ! %گرمن - 11!

� 1980%پر"ل  14
شر"2طش نامشخص "ست. "حتماالً "! 
با با!کوفسکی "! کند' بو"$ # "! 

 &%العا!  کند- ,+گذشت (بر $سا!
!%سال& %لد"ن)

!%$س"! 1960! ! سربا! –0مسکو. -ناتولی )لکسو#"چ  12!

� 1980%پر"ل  26
*& 'نت/ا- صف گر*'( قر'& گرفت ! 

!)ستگ$ر شد

!#&کر#"ن 1961! کر#بچو. پ,تر *ستپانو#"چ  خو"!  -
!ضابط

13!

1980 جو! 8 �
1$ $12خا/ کوکچا,نگا) عبو$ غر! 

!شد

!#&کر#"ن 1960! کو.م,چ *"و*+ *ستپانو#"چ ! سربا! - 14!

1982می  20 �
/. با ماش+ن (ا# عبو$# ب! 

می ,فت ک# نگ# &%شت# شد  تاشقرغا!
0 مو%. ضربت گلول) قر&% گرفت. 
بر "سا0 سا.ر ",العا) '& %ند"! 

!.-,ا+ پاکستا% بو"! 

!)'بکستا! 1962! کوتل1مو/)تو- )"رگا* )#()کبا"و#"چ - 
!خو&% ضابط

15!

� 1982 جو! 9
)$حد- !$ تر, کر( ) توسط $نو! 

- )سالمی )فغانستا!) *ستگ&ر شد(حذ
,سم ,سالمی ,- ,سال( نظر بو"# "! 

"! مرکز *مو'& "جاجی "!  1988
پاکستا/ . منطق( حک&م $#د! 
شد.(ن+ضت %نقال& %سالمی 

!2فغانستا,) +* فولفو& ک$ش لک

!تاج&کستا! 1962! محمد نظر0/ حضر+ *بالکوما#"چ - 
!خو&% ضابط

16!

1982%پر"ل  28 �
12 محل نگ-بان(ش مفقو# شد �

�
!

!)'بکستا! 1963! م1لوس1ر/. -ناتولی بو&"سو#"چ  - 
!خو&% ضابط

17!

� 1983ما"!  6
بعد &. عمل"ا+ ب* (مر& باک"و 
برنگشت. - ب+ *ست سع&د%لد"ن 
0ستگ-ر شد. بر &سا' &%العا! 

!%$س"! 1964! ر#/ سرگئی (ناتولو#"چ نست خو"!  -
!ضابط

18!



"* کند' &'"!&% کر" !  1990%پر"ل 
"!  1993"'!'+ پسر'نی شد. "! 

!منطق. ش-ر+قا )'د& شد. (کند!)
1985 جو! 30 �

%,حد خو' -, تر* کر' % ب! %س#ل! 
گر12 گ$النی (), کند() )ستگ$ر شد 

/. -, منطق) ش&رمحمد  1993"! 
(حذ4 )سالمی )فغانستا*) ()نند$ بو!. 
!!ست چپ 0/ بعلت +خم کوتا& تر بو!

!#&کر#"ن 1966! پوپو/ .لکساند) گنا$##"چ  خو"!  -
!ضابط

19!

� 1980 جو! 8
 311نگا0 عبو+ -, +*$خان' کو$چکا 

!جسد پ$د# شد 3نفر ناپد)د شدند $ فقط 

!#&کر#"ن 1961! � –/"و"نکو سرگئی مفو%"و#"چ 
! سربا!

20!

1980%پر"ل  12 �
2نگا0 شناسائی منطق! %' '&%خان! 

!غر# شد

!#&کر#"ن 1960! )#من '"گو) "ا)'سلو#"چ خو"!  -
!ضابط

21!

1986 فبر#"! 20 �
1 نگ/بانی ناپد(د شد & ب$ #ست $نگا

عالم خا. - صوفی صابر &ستگ"ر 
!شد. 6نگا3 2نتقا. ب, پ*شا'% &%گذشت

!%$س"! 1966!  –س,گال"ا% "و%) #"کتو%"و#"چ 
! سربا!

22�

1985%گوست  10 �
�
�

!

!#&کر#"ن 1966! فال,وکا "و)' پتر##"چ  !خو&% ضابط - 23�

1980می  12 �
1" مامو! با-!سی پا(گا'&ا$ #"! 

بو' 0 بر*. پ,د* کر'& %$ #فت &فتا"! 
!+ *(گر با%نگشت

!%$س"! 1965! چرن%ا"ف -ند*( #ال'"م%ر##"چ  - 
!خو&% ضابط

24�

1985سپتامبر  14 �
ب!  1990بر +سا, +*العا& %پر"ل 

/س,ل1 گر/)ک غ,و* (* ()کد% تاقر 
34 محل/ باقال+ *ستگ&ر شد. # بر 
 1سا2 01العا, +*گر کشت$ شد.!

ستگ"ر #.العا+ کا ) ' خبر #" !
!شد- ب, #ست بش'ر می #"د 

!%$س"! 1965! چوپاخ+ن #"کتو' &"و&نو#"چ  خو"!  -
!ضابط

25�

1981جوال!  14 �
2نگا0 شنا ,. .-,خان* پانج غر# شد 

!3 محتمالً %, فر(نس& %$د! شد!

!مولد""! 1961! شاال+ م"خائ"ل %$ل"چ ! سربا! - 26�

1981%پر"ل  25 �
!,*حد0 /* بد,+ *جا'& تر$ کر!

!%$س"! 1962! شرباکو. سرگئی ن'کوال"و#"چ  - 
!خو&% ضابط

27�

1982نو$مبر  11 �
12 با تانکر &, ب* مرکز &مو$# می 

ساعت  5/1.فت. تانکر "& بعد "! 
بد-, (+نند% &( جا&% کند! ش%رخا! -

!پ$د# شد

!#&کر#"ن 1964! شرب'نا بو*"س ن'کوال"و#"چ  خو"!  -
!ضابط

28�

1980 جو! 8 !%$س"!� 1960! "اشکو, م&خائ&ل م&خائ&لو#"چ خو"!  - 29�



!-/ /.-خان* کوکچا غر# شد !ضابط


