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Maleisische Boeing getroffen door een Oekraïense piloot - kapitein
Voloshin
Een "geheime getuige" is verschenen in de zaak "Maleis Boeing"; zijn bewijs laat alle
aanklachten tegen opolchenye - militie en Rusland vallen. En leg ook het mysterieuze
gedrag van westerse experts uit [exclusief "Кomsomolskaya Pravda"]
Nicolai VASERGOV Dmitry STESHINVladimir SUNGORKIN

In de middag, ongeveer een uur voor het neerschieten van "Boeing", werden drie stormtrooper
opgeheven in de lucht
Фото: REUTERS

Deze man kwam alleen naar het redactiekantoor "Кomsomolskaya Pravda". We
hebben zijn papieren gecontroleerd - hij is geen acteur en geen man van stro. We
kunnen de echte gegevens van de getuige nog niet onthullen - de familieleden van
onze gesprekspartner zijn nog steeds in Oekraïne en hij is bang voor wraak en
chantage. Te oordelen naar de feiten vertelde Alexandr ons (laten we hem zo noemen)
- zijn zorgen zijn vrij reëel. Hier is het transcript van ons gesprek bijna zonder enige
bezuinigingen.
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BOMBER GERETOURNEERD ZONDER RISICO'S
- Waar was je op 17 juli 2014, de dag waarop de Maleisische Boeing werd
neergeschoten?
- Ik was op het grondgebied van Oekraïne, in de stad Dnepropetrovsk, in de
nederzetting Aviatorskoe. Dat is een gebruikelijke luchthaven. In die tijd waren er
straaljagers en helikopters. Luchtjets voerden regelmatig vluchten uit,
gebombardeerd; de Su-25 egels bombardeerden Donetsk, Lugansk. Dit ging lang
door.
- Vlogen er luchtstralen elke dag?
- Dagelijks.
- Waarom ging u ervan uit dat die vliegtuigen verband konden houden met het
verlies van Boeing?
- Om verschillende redenen. Acht vliegtuigen waren daar gestationeerd, en slechts
twee van hen hadden "lucht-lucht" raketten. Ze werden opgehangen.
- Waarom? Waren er luchtgevechten in de lucht?
Nee, de raketten werden aan het vliegtuig gehangen om zich in de lucht te bedekken.
Voor het geval dat. Voornamelijk munitie op slinger voor bediening richting aarde.
Niet-geleide raketten, bommen.
- Vertel ons over 17 juli.
- De luchtstralen vlogen regelmatig. Beginnend met de ochtend en de hele dag lang.
Tegen de tweede helft van de dag, ongeveer een uur voor het neerschieten van de
Boeing, vertrokken drie egels de lucht in. Ik herinner me de speci eke tijd niet. Een
van de drie luchtstralen was uitgerust met dergelijke raketten. Het was een Su-25.
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In het "geval van de Maleisische Boeing" verscheen "geheime getuige" (zit met zijn rug
naar het scherm)
- Heb je het persoonlijk gezien?
- Ja.
- Waar was je observatiepunt?
- Op het grondgebied. Ik kan het niet speci ek zeggen.
- Heb je de gelegenheid gekregen om specifiek te kijken wat er aan de luchtmasten
hangt? Kun je lucht-lucht en lucht-aarde raketten door elkaar halen?
- Nee, ik kon ze niet door elkaar halen. Ze verschillen in maten, empennage en kleur.
Het geleidingshoofd. Het is zo gemakkelijk om het te herkennen. Eigenlijk kwam na
een tijdje maar één jet terug en twee waren neergeschoten. Ergens in het oosten van
Oekraïne werd mij dat verteld. Slechts één jet keerde terug, met die zwevende
raketten.
- Dus, kwam het al terug zonder raketten?
- Zonder raketten. En de piloot was erg bang.
- Ken je die piloot, heb je hem gezien?
- Ja.
- En kun je ons zijn naam vertellen?
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- Voloshin achternaam.
- Was hij alleen in het vliegtuig?
- Ja. Het vliegtuig is ontworpen voor één persoon.
- Kent u zijn voornaam?
- Het leek op Vladislav. Ik ben niet zo zeker. Een kapitein.

Het vliegtuig stond op het verkeerde moment en op de verkeerde plaats Foto: Victor
HUSEYNOV
- Dus kapitein Voloshin kwam terug. Wat was het volgende?
- Hij keerde terug met de lege munitielading.
- Waren er geen raketten?
- Ja.
"DE VLIEGTUIGEN, HET WAS NIET DE ENE"
- Vertel ons, Alexandr, het vliegtuig dat is teruggekeerd van de gevechtsmissie, je
weet nog niet van het verlies van Boeing, maar toch ben je op de een of andere
manier verrast door het feit dat er geen "lucht-lucht" raketten meer zijn. Waarom?
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- Die raketten "lucht-lucht" maken geen deel uit van de basismunitielading. Ze worden
opgehangen volgens een speciale bestelling. Gewoonlijk probeerden ze dergelijke
stralen met zulke raketten niet in de lucht te laten stijgen. Omdat het niet is
toegestaan zo'n raket door de lucht te vervoeren. Slechts twee raketten van dit type
mogen door een dergelijke straal worden gedragen. En het was nooit eerder voor hen
toegepast. Ze werden vooraf afgeschreven. Maar slechts een dag eerder, in een week
voor dit incident (verlies van Boeing. - Editor), is het gebruik van deze raketten
dringend uitgebreid. En ze werden opnieuw afgeleverd als munitie. Ze worden al vele
jaren niet meer gebruikt.
- Waarom?
- Hun e ectieve middelen zijn beëindigd. Te oude, maar Sovjet-productie. Maar het
was een noodbevel en hun middelen werden uitgebreid.
- En was het die dag toen ze aan de luchtstraal werden gehangen?
- Ze stonden de hele tijd met die raketten.
- Maar toch vlogen ze niet?
- Ze probeerden ze zo zeldzaam mogelijk te laten vliegen - elke vlucht vermindert de
middelen. Maar dit was de dag waarop de jet naar vertrek ging.
- En is het teruggekomen zonder hen?
- Ja. Een beetje wetend die piloot ... (heel goed mogelijk dat de andere twee jets voor
hem werden neergeschoten), en hij had een of andere angstige reactie, onvoldoende.
Hij kan bang zijn of als wraak de raketten de Boeing in rennen. Misschien nam hij het
gewoon mee voor een andere luchtjager.
- Zijn deze raketten met zelfgeleide hoofden?
- Ja.
- Toen hij hen duwde, begonnen ze naar het doel te zoeken?
- Nee. De piloot maakt zelf het doelwit. Dan lanceert hij de raket en deze vliegt naar
het doel.
- Kan de piloot deze raketten gebruiken op gronddoelen?
- Dat heeft geen zin.
- Wat herinnerde je je die dag nog meer? Wat zei de piloot?
- De zin die hij zei nadat hij uit de jet was gehaald: "Het vliegtuig was het niet". En 's
avonds was er een zin, een vraag van een piloot voor hem, aan dezelfde Voloshin:
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"Hoe zit het met het vliegtuig?". En hij antwoordde: "Het vliegtuig is op een verkeerde
tijd op een verkeerde plaats aangekomen".
“EN DE VERTREKKEN ZIJN NA DE TRAGEDIE VERVOLG”
- Hoelang heeft die piloot daar gediend? Hoe oud is hij?
- Voloshin is ongeveer 30 jaar oud. Zijn regiment is gevestigd in Nikolayev. Ze werden
naar Dnepropetrovsk gestuurd. Vlak daarvoor hadden ze een missie naar Chuguev, in
de buurt van Charkov. En al die tijd bombardeerden ze Donetsk en Lugansk. Volgens
de informatie van een van de militairen in het regiment in Nikolayev, blijven ze dat nog
steeds doen.

Oekraïne verklaarde dat ze op de dag van de ramp geen sorties hadden Foto: Viktor
HUSEYNOV
- Hadden de piloten een goede gevechtservaring?
- Degenen die daar waren, hadden ervaring. Het Nikolayev-regiment was het beste
regiment van Oekraïne voor 2013, zoals ik weet.
- Is het verhaal met de Boeing op de een of andere manier besproken onder de
piloten?
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- Alle pogingen om te bespreken werden onmiddellijk onderdrukt. En de piloten
communiceerden vooral onderling, ze zijn, weet je, dus ... trots.
- Nadat iedereen van deze Boeing hoorde, - wat gebeurde er met die piloot, kapitein
Voloshin?
- Vertrek is daarna voortgezet. Bovendien werden de piloten niet veranderd. Er waren
dezelfde gezichten.
"ER WAREN GEEN VLUCHTEN ... MAAR ZE WAREN GESCHOTEN"
- Laten we proberen evenementen te simuleren. Hoe kunnen ze zich ontwikkelen?
Drie vliegtuigen vlogen op een gevechtsmissie. Ze waren ongeveer in dat gebied,
waar de Boeing was. Twee vliegtuigen werden neergeschoten. Deze kapitein
Voloshin werd nerveus, was bang en misschien nam hij de Boeing voor een
gevechtsvliegtuig?
- Het is mogelijk. Het was een grote afstand, hij kon gewoon niet speci ek zien welk
type vliegtuig het was.
- Welke afstand worden deze raketten gelanceerd?
- Ze kunnen het doel van ongeveer 3-5 kilometer bepalen.
- En wat is het verschil in snelheid in een gevechtsvliegtuig en een Boeing?
- Er is geen verschil: een raket heeft een redelijk goede snelheid. Het is een zeer snelle
raket.
- Is het toch goed? En wat is de hoogte?
- Hij kan het goed doen bij zijn maximale lift - op 7 duizend meter - vrij gemakkelijk het
doel vast te stellen.
- Kan het omhoog komen?
- Ja. De vliegtuigcamera tilt de snoot eenvoudig op, en het is geen probleem om dat op
te lossen en de raket te lanceren. Het bereik van deze raket is meer dan 10 kilometer.
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Oekraïense autoriteiten gebruiken namaak om de crash van de Maleisische Boeing
tegen milities te beschuldigen Foto: Victor HUSEYNOV
- Wat is de afstand tot het doel waar de raket explodeert? Kan het de romp van het
vaartuig raken en exploderen?
- Afhankelijk van de wijziging. Letterlijk kan het de romp raken vanaf een afstand van
500 meter.
- We werkten op de rampplaats en we merkten dat de fragmenten de romp heel dicht
raakten. Het gevoel was dat de explosie letterlijk op ongeveer twee meter van de
Boeing was.
- Er bestaat zo'n raket. Het is het principe van pellets - de raket explodeert en de
pellets verspreiden zich. Daarna wordt de belangrijkste kernkop van de raket hits.
- Oekraïne verklaarde dat ze op die dag geen gevechtsvluchtmissies hadden. We
hebben verschillende geconsolideerde bronnen gecontroleerd op neergestorte
vliegtuigen; Oekraïne ontkent overal dat zijn oorlogsvliegtuigen die dag vluchten
hebben gemaakt.
- Ik weet dat. Oekraïne verklaarde ook dat de twee vliegtuigen op 16 juli waren
neergehaald en niet op 17 juli. En de datum werd verschillende keren gewijzigd. Maar
in werkelijkheid waren de vertrekken dagelijks. Ik heb dat zelf gezien. Vertrek vond
zelfs tijdens de wapenstilstand plaats, echter minder frequent.
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VERBODEN BOMMEN
- Wat voor wapens zat er op uw vliegtuig vanaf uw luchthaven? Zijn er
fosforbommen, brandbommen gebruikt? Oekraïense artillerie gebruikte ze zeer
actief op de grond.
- Ik heb geen fosfor (bommen) gezien. Maar toch werden brandstof-luchtbommen
gebruikt.
- Zijn ze verboden?
- Ja. De bom werd speciaal toegewezen voor Afghanistan. Het is verboden en tot voor
kort hebben ze het niet gebruikt. Het is verboden door een conventie, ik weet het niet
meer, ik zal het niet zeggen. Deze bom is onmenselijk, hij verbrandt alles. Het
verbrandt absoluut alles.
- Hebben ze ze opgehangen en gebruikt tijdens de gevechtsmissies?
- Ja. Ook zijn er de verboden clusterbommen geweest. Luchtvaart clusterbommen het hangt af van de grootte - kunnen een zeer gedimensioneerd doel raken. Eén bom
kan een atletiekveld bedekken. En dat is volledig, het hele oppervlak absoluut, het hele
gebied van twee hectare.
- Waarom besloten ze zo'n wapen te gebruiken?
- Ze hebben allemaal de bestelling uitgevoerd. En het was onduidelijk wie dat bevel
gaf.
- Wat is de betekenis van een dergelijk wapen - intimidatie?
- Een maximale vernietiging van mankracht.
ZE KUNNEN JE VOOR ELK ZORGELOOS WOORD DOEN
- Waarom bent u naar Rusland vertrokken, waarom hebt u besloten daarover te
spreken? Waarom, eindelijk, wist niemand daar eerder van? Want je bent niet de
enige getuige!
- Iedereen is bang door de SBU (beveiligingsdienst van Oekraïne. - Editor.) En de
nationale garde. Mensen kunnen geslagen worden voor elk zorgeloos woord,
gearresteerd voor elk klein vermoeden van sympathie voor Rusland of voor de
opolchenye / militie. Terwijl ik heel smeekte tegen deze 'anti-terroristische operatie'. Ik
ben het niet eens met het beleid van de Oekraïense staat. De burgeroorlog is
verkeerd. Het is niet normaal dat je je eigen mensen bent. En ik ben het er in eerste
instantie niet mee eens om op de een of andere manier deel te nemen of aan de kant
van Oekraïne te staan, daar gedeeltelijk bij betrokken te zijn!
DE REFERENTIE UIT "КOMSOMOLSKAYA PRAVDA"
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Welke wapens werden gebruikt door de Oekraïense luchtvaart in de lucht van
Donbass
R60-raket - geleide, dichtbijzijnde knokpartij 'lucht-lucht'
Ontwikkeld in 1967. Heeft een speci eke empennage en een motor met vaste
stuwstof. Infrarood zelfgeleiderkop. R60 is uitgerust met nabijheidsfuzes, het stralen
van de raket vindt plaats op een afstand van 5 tot 2,5 meter van het doel. Projectielen
- wolframdraad of staven. Praktisch vliegbereik maakt 10 - 12 kilometer. Vanaf 1973
gebruikt op alle soorten straaljagers en op egels. De afgelopen 10 jaar is deze
bewapening niet in gebruik bij het Russische leger, de productie van raketten is
gesloten, de speciale pylonen voor de raketslinger worden niet gebruikt en worden
niet vervaardigd. Geleverd voor export.
ODAB-500 - Brandstof-lucht luchtvaartbom
Dit type bom is de meest voorkomende in de post-Sovjet-ruimte. Het is ontworpen
voor schade aan mankracht, industriële constructies, gemakkelijk kwetsbare
apparatuur, lichttechnische constructie; voor het opruimen van antipersoons en
antitank mijnenvelden. Gebruikt vanaf hoogtes van 200 - 1000 meter. De bom bevat
193 kilogram piperyleen - een ontvlambare vloeistof die tijdens het stralen in aerosol
verandert en door een tweede lading wordt gestraald. De e ectieve slachto erradius
is 30 meter. Het wordt beschouwd als een niet-conventionele munitie.
Ook gebruikt in egels Su-25.
RBK - Enkele clusterbom
De meest voorkomende variant in de post-Sovjet-ruimte. De weergave is afhankelijk
van het type; een container uitgerust met vliegtuigbommen van klein kaliber, die zich
verspreiden in de ontplo ng van de lading gevechtselementen over het doel. Het
wordt beschouwd als een niet-conventionele munitie. Gebruikt in de meeste soorten
Sovjet- en Russische vliegtuigen.

Het redactiekantoor van de "Кomsomolskaya Pravda" zal het onderzoek naar dit
onderwerp voortzetten, inclusief de feiten, waarop onze collega ons nu heeft gevraagd
om niets te publiceren, bijvoorbeeld naar de mogelijke rol van de luchtverdediging van
Oekraïne in de ramp met de Maleisische Boeing.
Vertaald door Anna Dinuts
LEES DE RUSSISCHE VERSIE VAN DEZE TEKST
BRON KP.RU
Meer materiaal over het onderwerp: "OEKRAÏENSE CRISIS"
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Vind je het spul leuk?
Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief zodat u geen interessant materiaal mist:
Door op de knop "Abonneren" te klikken, stemt u in met de verwerking, opslag en
verspreiding van persoonlijke gegevens
Яндекс.Директ

Такую Вардзию
Вы еще
не видели! ›
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