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Necrologie van Palestijnse piloot onthult internationale activiteiten.

Het officiële Palestijnse radiostation 'Bagdad-Voice of Palestine' meldde op
22 december 1985 dat majoor-vlieger zes dagen eerder was
omgekomen, toen zijn Mig-21 tijdens een oefenvlucht in het luchtruim van
Noord-Jemen neerstortte als gevolg van een technisch mankement.
Het slachtoffer werd op de dag van de radio-uitzending in Amman begraven. Die
plechtigheid werd bijgewoond door Khalil AL-WAZ1R (alias ABU JIHAD) in zijn
functie van "plaatsvervangend opperbevelhebber van de strijdkrachten van de
Palestijnse revolutie". Zoals bekend is AL-WAZIR tevens lid van het Centrale
Comité van AL-Fatah, geeft hij leiding aan de "Western Sector", de afdeling
van Al-Fatah die tot taak heeft het voorbereiden van aanslagen in Israël en de
bezette gebieden, en speelt hij een centrale rol in het overleg tussen de PLO
en Jordanië over steun aan de Palestijnen op de bezette westelijke
Jordaanoever.

De radiozender berichtte niet alleen het ongeval, maar zond aansluitend ook
een necrologie uit. Die officiële levensbeschrijving was daarom zo interessant
omdat zij een aardig inzicht bood in de internationale activiteiten van
luchtmachtofficieren van de PLO.
Het in 1956 in de omgeving van Nablus geboren slachtoffer had zich in 1975 in
de rijen van de Palestijnse revolutie gevoegd. Een jaar later was hij
aangewezen om in Pakistan een opleiding tot vlieger te gaan volgen. Hij sloot
die cursus in 1978 met goed gevolg af. Vervolgens completeerde hij zijn
opleiding in Lybië, waar hij het trainersbrevet behaalde. Later werd hij naar
Nicaragua gezonden om daar deel te nemen aan de verdediging van de revolutie.
De PLO wilde zo haar steun aan de Sandinisten gestalte geven. In 1981 vertrok
de Palestijnse piloot naar Joegoslavië om daar een cursus jachtvliegen te gaan
volgen. Nadat hij die opleiding met goed gevolg had afgesloten, kreeg hij een
plaats in de luchtmacht van Noord-Jemen.
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