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

1988جوال!  10 �
$% 3ما# نگ0بانی بر() خو%$# "! 

!ب. چشم. -فت + *(گر با%نگشت. 

!)'&با$جا! 1968! %$قلو عبد0لرضاخمانو( ساخ%ب $#نب - 
!بر$دمن

1!

1984جوال!  10 �
!4رگز 0% /.-خان+ کوکچا با%نگشت

!)'&با$جا! 1965! ق.د%0/ ف.ز$لی فر)د$& %$قلو  خو"!  -
!ضابط

2!

1985سپتامبر  11 �
قر-, کا'!')( )'& عم#ق ! "! 

پد)د شد. کال# "! د# نا"ف!با#"ک 
!.- محل ناپد)د شدنش پ$د# شد. 

!%$س"! 1966! خو"!  - گلشن #+لر, +لکساند$##"چ
!ضابط

3!

1980 جو! 7 �
. "! !/ +&حد حمل + نقل 'و&%ی بو!

,ما2 گذشتن ", +*(خان' کانا# "! 
!پی سی ناپد#د شد. 

!#&کر#"ن 1956! !بر$دمن –قربا. -ال+"م(ر 'ند$"و"چ  4!

1984%گوست  1 �
 بو!شد!  %لو"!ماش,ن *( ک' توسط گل 

!. بو!پ/د) شد. )حتماالً )' غر$ شد! 

!#&کر#"ن 1963! تر"چنکو .ند+* ($س'لی $"و"چ$#م! - 
! خو&% ضابط

5!

1980 جو! 23 �
+ما/ عبو! ,+ !*"خان' کوکچا "! 

منطق' گلخان' ناپد#د شد.  �
�
�
�

!

!قرق&زستا! -! 0"مونتو-"سکی پتر)لکس$و"چ  !سربا! - 6!

1984%پر"ل  30 �
2ی نبر' نز'#کی ف+ض (با' ناپد#د شد. 
بر +سا0 برخی +*العا& %# $#گو 

ا'& ب$ خا! شام قشال!&%قع "! 
!سپر'$ شد$ #ست 

!#&کر#"ن 1964! کل-وبا "اگسلو '#&"ونو#"چ خو"!  -
!ضابط

7!

1984 فبر#"! 12 �
!/مر)- جما( )لد%ن بو!

!#&کر#"ن 1964! کو0شنکو سرگئی ($س'لی $"و"چ  - 
!خو&% ضابط

8!

! 1980%پر"ل  18
!

!قز&قستا! 1959! کو34"برگ'نو/ نو-بک شمش'د"نو#"چ 
! سربا! –

9!

ف&ض $با! 1982جوال!  31 �
نا6 'سالمی '1 عبد'لرضا بو). 'حتماالً 

,+ $سپ)نا $عد$# شد. 1992%$ سا!  �
!

!%$س"! 1963! –ماتو#"ف )لکساند( )لکس"و#"چ 
!سرجوخ!

10!

+. نز+*کی کل %فغا!  1980می  3
!ناپد#د شد.

!#&کر#"ن 1960! پتر#فسکی #"کتو$ +لکساند$##"چ - 
! خو&% ضابط

11!

1982جوال!  27 �
عبو' () '&%خان! %نگا! 'ی نبر"! 

!قز&قستا! 1963! ! سربا! –تولند".ف تالگا( )"ر&با"و"چ  12!



!.خمی شد. جسد' پ%د$ نشد.
1980 جو! 23 �

*# نز*2کی ف.ض ,با* !ما' عبو# "! 
!/.-خان* کوکچا غر# شد

!قز&قستا! 1960!  –شا"اخماتو. موخاما+ *مر'&نو#"چ 
!سرجوخ!  

13!

1980 جو! 23 �
"!  1! نز01کی گلخان( )ما% عبو!

3'2خان0 کوکچا +خمی ' سپس غر! 
شد �

!

!بال#"! 1961! شولژنکو ,)س$لی )لکس$و"پ ! سربا! - 14!

�


