
!

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

� 1982جوال!  5
7مر42 با 2سلح. ماش+نی خو& ناپد"د 

!شد.

!%$س"! 1960! سف عبد)لگا"و#"چعبد(لرش%د# "و - 
!خو&% ضابط

1!

� 1089 جو! 9
(+ حا3 گذشتن -, +*(خان! کو# ب! 
6مر,3 2,حد نظامی ,+ بو) ک& ناگ#ا! 
3تش $شمن بر ,*+ *(حد گشو$# شد 

!( %( ب& !%خل *(!خان& %فتا!

!%$س"! 1966! !2بر+مچنکو, +$گو( ن'کوال$و"!  2!

� 1984 جو! 24
توسط گر#+ بص%ر "ستگ%ر # "! 

مت *سالمی *فغانستا# "! 'ند!$ #"!
-شتی 0/و"- (پنجش)ر) !ند"نی شد. "! 
34 پس با نا/ محمد ب*ک مشغو$ کا! 

شد. *(نند& تانگر *(خ' پنجش"ر "! 
! %$ بو!. 

!)'بکستا! 1964! -ک0لبکو. -سکند* ()"نبکو#"چ خو"!  -
!ضابط

3!

1982سپتامبر  8 �
!2 حا1 حرکت با ,+حد نظامی خو! 

!ب/ سمت پنجش)ر ناپد#د شد.

!%$س"! 1962! 3لکساند+#, "و+* ("م'تر"و#"چ - 
!خو&% ضابط

4!

� 1985جوال!  6
شو(.د, &جو% %('% ک! %' '&%خان! 

پنجش&ر غر# شد. �
�

!

!%$س"! 1966! عل)خانو. عل)خا+ *م)خانو#"چ - 
!خو&% ضابط

5!

*& نز*(کی &%ستا!  1982جوال!  2
با/+(. (پر+,+* #( کم&ن بو#. بر 
! &سا/ &.العا* موجو% &! %$ گر!

!مسعو! بو!.

!تاج&کستا! 1961! � –1نوفر"و م(خائ(ل #کتو$##"چ 
! سربا!

6!

)( ') $' نز$#کی  1981 جو! 8
/#&خان2 1مو &/.ا توقف کر&ند # "! 

!() پس ناپد#د شد.

!بال#"! 1958! باب)لو م)خائ)ل &"و&نو#"چ !بر$دمن - 7!

1983 جو! 6 �
51 4مر01 با تفنگ خو" ناپد%د شد. "! 

تا' %& %$کد! &% پاکس 1990%پر"ل 
خا&)تی محاصر( ) '& %کوست 

ب. عضو+ت گر'&  %نو! "!  1993
!%-کد+ خا$)تی %$#مد.  

!)'بکستا! 1961! با.'$- کنژ' ()'با$##"چ ! سربا! - 8!

� 1982ما"!  10
!بو! بد! ب#ر!)حتماال "! 

!قز&قستا! 1963! بکبوالت-و کو,تا نو(موکاشو#"چ خو"!  -
!ضابط

9!

!1981%پر"ل  15 !%$س"! 1961! بوکونو- سرگئی #"اچسال##"چ - 
! سربا!

10!



� 1984&سامبر  17
پ#ر! صبح &% $ما!  6&% ساعت 

!ناپد#د شد $#"!

!%$س"! 1964! #"نوگر/.- ,ند*( ن'کوال"و#"چ  - 
!خو&% ضابط

11!

� 1985جوال!  12
!), منطق. با&,سی بو) ' &خمی شد

!%$س"! 1965! تو- سرگئی #'&"مو#"چ #$#نس - 
!خو&% ضابط

12!

� 1985 جنو"! 1
"! شب ناپد-د شد. 'بق )'العا# "! 

بد! "! پاکستا% بو" "!  1990%پر"ل 
کشت# شد. ب#ر!  �

�
!

!#&کر#"ن 1954! 0#خوچنکو #کتو( #)س%ل%و#"چ - 
!کا+مند غ'ر نظامی 

13!

1983%کتبر  15 �
12 محل نگ,بانی خو' ناپد#د شد. 

,ستگ)ر شد $ #بق  توسط گر%$ #ضا
'& منطق!  1990%,العا) '& %پر"ل 

!النگ بو%$ #ست.س

!قز&قستا! 1963! حک"م !)گشو  عبد! �
عصمت &لال##"چ !سربا! -

14!

1986 جو! 18 �
3# جوخ0 شناسائی * !ما' عبو# "! 
1&'خان- ب- ,+ *فتا' & %غ#ا! 

!)(!خان* '( )' با خو! بر!. 

!%$س"! 1967! .)ماکو* "و)' پتر##"چ خو"!  -
!ضابط

15!

1984ما"!  7 �
تا سا! خو' ناپد#د شد.  پ'ر% $#"!"! 

)2 گر/. مسعو) بو) . 'حتماالً  1989
 1985%$ سا!  بد! ب#ر!'& %ند"! 

!کشت' شد$ #ست. 

!بال#"! 1964! 0#*کو#"چ .لکساند* (ناتولو#"چ  - 
!خو&% ضابط

16!

1983 فبر#"! 1 �
#"! 3قتی با کام-و, خو( )مر%$ کا!
جا! )' حا/ حرکت بو) )' منطق# خن

ناپد/د شد. بر )سا( )'العا# "! 
 کام*و) '" &% گر"! 1990%پر"ل 

جا! مسعو& پ.د+ شد. +* &( نز&%کی خن
!ب+ خا) سپر$# شد.

!قز&قستا! 1964! +#(# (لکسی (لکس%و#"چ !خو&% ضابط - 17!

� 1980%کتبر  9
نسخ! +0 +/ جز,+* مجا&د$ن ب! 
#با! 0/. می گو(د: "سربا#"! 
+/سی ک$ ,+ جنگ کشت$ شدند." 
نصف0 کا.- شناسائی "& %مر"! 

ما$ صفح) نشا$ "#"! عکسش #" !
شد$ #ست.  �

!

!%$س"! 1961! "و$##"چ (')' 'ال%$م"ر  خو"!  -
!ضابط

18!

� 1982 فبر#"! 18
34 توسط عبدهللا ن&ا* "ستگ&ر شد. "! 

+قد+* ب) خو"کشی "!  84!  83سا! 
علی &ج+رگا کر& ' &# تا#"خ 

(" *"()گا& مبا"!  22.08.84

!%$س"! 1962! #"چک(س(ل(و )'لر$ "و#"و خو"!  -
!ضابط

19!



!خو!کشی کر!. 
!1980%گوست  30 !#&کر#"ن 1960! کو,#+"ن ن'کوال( ن'کوال"و#"چ - �

! سربا!
20!

1984%گوست  20 �
 #"!12 ب/ شد' "! عمل(ا' جنگی "! 

شو) .- )ستا' پر)()' (پنجش"ر) 
!مجر$# شد.

!%$س"! 1964! کولسو+ سرگئی "و%"و#"چ خو"!  -
!ضابط

21!

� 1985جوال!  24
$رگز  *! *+ !*حد خو& خا#" !

با2نگشت. -* "! گر*( مال فاضل "! 
چا$.کا$ بو&. #+ *با' &$% $# می 

$# "!  1993'*نست. '& %گوست 
نوبا2 2! 12 ک/لومتر* غربی چا!$کا! 

!بو!. 

!%$س"! 1963! کر"ونوسو +لکسی پتر##"چ !بر$دمن - 22�

� 1983جوال!  4
 تالقا!"! سالنگ "ستگ&ر شد. "! 

%سالمی  جماعت*مر() ش&رمحمد (
غانستا!) '& شا&%'&%) '& %ستا! "ف

کابل %$ گر&, مسعو% بو%. '& %$ ب"ن 
بر %سا& %خبا!  85!  84سال#ا! 

!/سالمی نو)هللا کشت# شد. 

!#&کر#"ن 1964! کو%چ.ن #"تالی گر"گو%"و#"چ خو"!  -
!ضابط

23�

1984سپتامبر  12 �
 1990بر -سا. -,العا) '& %پر"ل 

!( پر%&%$ بو!. �
!

!%$س"! 1965! اند* سرگئ%و#"چمال'شو $لکس خو"!  -
!ضابط

24�

1982 جو! 13 �
 قطع!0& 2مر0/ سل,مانو' & تفنگش 

%فتند  بگر"!خو& -, تر( نمو&ند # ب! 
 فبر#"!/ .مانجا "ستگ'ر شدند."! 

$- .-$,گا! عال $ج)رگا $#د!  1984
شد. 0% ب/ .و) جد+ ب*ما) بو! % $ما! 
"فتن ب0 غر- !ما تنو!نستند !# "! 

 84/10/02%$ن "! +مر() ببرند بنابر 
خو.کشی کر. - *,ن *(العا% توسط 

تائ$د شد!  1988*$(مکو$ %$ سا! 
!#ست.  

!%$س"! 1962! مشر"اکو. سرگئی ن'کوال#"چ  خو"!  -
!ضابط

25�

� 1983می  2
 1990بر %سا- %,العا) '& %پر"ل 

!%. پاکستا) بو%$ #ست. 

!#&کر#"ن 1964! م%کوال"چو- ن%کوال( #ال'"م%ر##"چ 
!خو&% ضابط -

26�

� 1987%کوست  3
$, 0ستگ-ر , +ند$نی شد. بر $سا! 

&% $# "ک  1990-,العا) '& %پر"ل 
2ند-, %0 پر-.-, بو%. نسخ& %$گر! 
"* "1العا. حاکی "* کشت& شد# "! 

0$ /ما, تال( بر#' فر#$ #ست.  �

!قز&قستا! 1967! ال'"م%ر##"چم(شانو %و#" ! خو"!  -
!ضابط

27�



 ب%ز#"!$# "!  1993)لی %$ سا! 
!بو!.   مصر( ترم%م سال!  $ونس
� 1984%پر"ل  25

!*( حمل% گم شد. 
!%$س"! 1965! موخ%ن #,"چسال# #ال'"م%ر##"چ  - 

!خو&% ضابط
28�

1982%کتبر  27 �
�
�

!

!%$س"! 1963!  –ن&چا"و /لکساند* ماکس&سو#"چ 
!سربا!

29�

+* ب) شد% $خمی  1982 فبر#"! 6
شد. +ستو$ +#+* شد ک& #% $# با 

ستا, ببرند &لی #سم -ل$کوپتر ب& ب$ما!
!45 3رگز /+ ب-ما+ستا' ثبت نشد. 

!%$س"! 1961! پاناسنکو +لکساند$ +لکساند$##"چ - 
!سربا!

30�

1985 جو! 27 �
&% مبا%.- مجر'* شد ' &% م#ا! 
کشت, شدگا. ب, +شتبا) شناسائی شد. 
شخص .-گر* با نا) '& ب$ خا! 

!سپر$# شد. 

!%$س"! 1966! (/ما"سلو ,ند( #"ن&ام&نو#"چ "! خو -
!ضابط

31�

� 1983نو$مبر  13
ما*() پ&امی "!  1983&' &سامبر 

*ستفا0 ل4ندگر0/ مجل+ *ستر& &%$افت 
کر" ک. نشا* می "'" پسر# "! 
جنو/ سالنگ *ند$نی $ست. $# "! 

 1984گر&, مسعو% بو% & %$ سا! 
4' 3ما0 تال- بر)+ فر)' کشت# شد 
(بر %سا- %,العا( %سال& %لد"ن 

!حب#ب هللا). 

!%$س"! 1963! 1#شچوپک%ن )لکسی #)س%ل%و#"چ  - 
!سربا!

32�

1983 جو! 10 �
5مر&3 با فد0/و (نا+ &سالمی &حمد) گم 
شدند. 0, توسط گر,+ مسعو& &ستگ"ر 

 1990شد. بر %سا+ %*العا& %پر"ل 
(- "! گر-0 پر(-(, بو". (حتماالً "! 

!کشت# شد. 1985%$ سا!  بد! ب#ر!

!قز&قستا! 1964! "!سام*ن ن*کوال' گر"گو#"و !سربا! - 33�

� 1980 جو! 11
*1 *0 ماش,ن (*( پی سی) خو# ب! 

"!  جسدشد !  پرتابا!%(خل '&%خان! 
!*رگز پ%د$ نشد.

!#&کر#"ن 1959! !سربا! –ساش'نسکی +#لگ ن'کوال#"چ  34�

! 1983&سامبر  1 !%$س"! 1961!  –س'تا+ #"کتو( ن'کوال"و#"چ 
!پرچمد"!

35�

� 1983نو$مبر  14
ال% بو" بو"! نا* "سالمی "' محمد "س

!#0 +3 گر0$ مسعو+ تائ'د شد$ #ست.

!بال#"! 1964! تاالشکو"چ /ناتولی +لکساند$##"چ  - 
!خو&% ضابط

36�

� 1981 جو! 6
-. حمل4 نظامی -. -,کد( پنجش$ر گم 
شد. !1 ن( /. م#ا% کشت( شدگا% پ#د! 

!شد $ ن+ *( م)ا! مجر$حا!

!%$س"! 1961! تولست%کو, "و*( #ال'"م%ر##"چ - 
!سربا!

37�



1986%پر"ل  19 �
21 2(1خان. غر+ شد ( جسد% $افت 

!نشد.

!)'بکستا! 1967! )و0+کو! فضل +لد)ن عظ$مو!  - 
!خو&% ضابط

38�

� 1983 جو! 10
1مر". سام,ن گم شد. "سم "سالمی "! 
خف0ض هللا بو!. توسط گر'& مسعو! 
ک0 بوس(ل0 م/ند, +ت(ک فرما$#ی می 
شد 0ستگ-ر شد. بر &سا' &%العا! 

+حتماال& $% $شتی "!  1990سا! 
!1و)" "! پنجش,ر *ند)نی بو"#. "! 

 جماعت)'&% نع"م ( 1993سا! 
4سالمی 4فغانستا-) ,+ منطق' پنجش"ر 

!بو!. 

!قز&قستا! 1963! فد-#, #'س*لی 'مرمو#"چ  خو"!  -
!ضابط

39�

� 1980%پر"ل  14
/ضع#ت شناخت) شد% ن#ست. 
)مسکو/ ن.ز ,ما* (!) ناپد$د شد ! 

"!  1990"ل بر (سا* ()العا$ #پر
 کولچ!( ب! '&%خان! جسدکشت$ شد ! 
!&ند&خت# شد.

!%$س"! 1960! ف&ل&پو/ ن&کوال+ م&خائ&لو#"چ  خو"!  -
!ضابط

40�

!1985 جنو"! 9 !#&کر#"ن 1965! خابال/ #ال-"م+ر #(لنتا"نو#"چ ! سربا! - 41�
� 1984سپتامبر  16

مر!% !" مو"! بر)+ مذ)کر& با پ"ر
ربا01/ ناپد,د شد( ب' &%ستا! س
انی .فت , با+نگشت. بر $سا! غث!

&% $# "ک  1990%*العا& %پر"ل 
گر+1 مبا&% بو'. + سپس '& %ند"! 

%سالمی  جماعتسپ%نا شاگا (
!)فغانستا!)

!%$س"! 1959! خو0(لو کا,بک (کت%م%ر##"چ !%گرمن - 42�

1980%پر"ل  16 �
2بق !/.ا,!- ,+*نام" ترک#" ! 
توسط گر/. خالص (ستگ%ر شد. بر 

"!  1990ر"ل )سا( )'العا# "پ
!کشت, شد$ ب, حسا) 'مد$ #ست. 

!#&کر#"ن 1960! چرن%ش سرگئی #ال'"م%ر##"چ  خو"!  -
!ضابط

43�

� 1982 جو! 24
' پ%د$ نشد. جسد)! کشت$ شد ! 

فرماند& ') نام! خو' *()'& %ست ک! 
!شد$ #ست.  پرتا!+( )* *()خان$ کو! 

!)'بکستا! 1963! شاک,ر#* &"نا' &"مو#"چ !سربا! - 44�

1984بر نو"م 15 �
نگ,بانی خو' ناپ#د شد.  پ'ر% $#"!"! 

توسط شاش*م -ستگ*ر شد ' بر $سا! 
*( )' پاکستا!  1990%*العا& %پر"ل 

!بو!.

!#&کر#"ن 1966! #کتو( #ال'"م%ر##"چ شو#تز  خو"!  -
!ضابط

45�

1984%پر"ل  25 �
پ#ر! "# # موخ(ن '$ &ک $#! "! 

!خو* ناپد&د گشتند.  $#"!

!%$س"! 1965! و& %"و%نو"چ#و()کو% $#کت خو"!  -
!ضابط

46�


