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GÓRSKI KARABACH: AZERSKIE DRONY UDERZAJĄ
W NOCY [WIDEO]
Ministerstwo Obrony Republiki Azerbejdżanu opublikowało następne nagrania prezentujące ataki
bojowych bezzałogowych statków powietrznych i amunicji krążącej na różne cele armeńskiej armii.
Tym razem wszystkie uderzenia były prowadzone w nocy.
Na pierwszym nagraniu prezentowana jest seria traﬁeń aż siedmiu różnych egzemplarzy
armeńskich wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych BM-21 Grad, które zajmują w większości
przypadków stanowiska na okopanych pozycjach. Wszystkie przedstawione ataki, prowadzone są
przez amunicję krążącą pod kątem mniej-więcej 45 stopni i każdy z nich kończy się traﬁeniem i
zniszczeniem celu.
Drugie nagranie prezentuje serię traﬁeń w kolumnę nieopancerzonych pojazdów wojskowych należącą
do armeńskiej armii. Wśród nich znajdują się najprawdopodobniej samochody osobowo-terenowe i
wojskowe samochody ciężarowe, w tym przewożące amunicję. Pierwszą oﬁarą pada poruszająca się w
środku kolumny ciężarówka z amunicją, która następnie eksploduje. Odłamki powoduje chwilę później
zapalenie się kolejnej znajdującej się przed poprzednim pojazdem ciężarówki i również jej
eksplozję. Następnie zniszczona zostaje, w eksplozji amunicji, ciężarówka zamykająca konwój. Jako
kolejny zostaje zaatakowany samochód otwierający kolumnę, który zostaje traﬁony i całkowicie
zniszczony.
Na trzecim nagraniu prezentowana jest seria traﬁeń w zagęszczone grupy armeńskich żołnierzy, które
znajdują się na otwartym terenie. Na materiale wideo przedstawionych zostało łącznie pięć różnych
grup liczących co najmniej kilkunastu żołnierzy. Pokazane na nagraniach uderzenia mogły
spowodować śmierć lub ciężkie obrażenia większości znajdujących się tam Ormian.
Czwarte nagranie prezentuje serię traﬁeń w różnego rodzaju wozów bojowych należące do armeńskiej
armii. Celami uderzeń są trzy gąsienicowe transportery opancerzone MT-LB z zamontowaną na stropie
armatą przeciwlotniczą ZU-23-2, czołg podstawowy z rodziny T-72, wojskowy samochód ciężarowy
przewożący beczki z paliwem oraz polowe stanowisko dowodzenia. Wszystkie ataki kończą się
traﬁeniem i porażeniem celów.
Według informacji przekazanych przez azerski resort obrony w trakcie walk toczonych w Górskim
Karabachu między 27, a 30 września armeńska armia miała stracić ponad 200 różnego rodzaju
czołgów i pojazdów opancerzonych, 228 różnego rodzaju systemów artyleryjskich, ponad 110 innych
pojazdów, 30 systemów przeciwlotniczych, 6 stanowisk dowodzenia i obserwacji, 5 składów amunicji i
1 wyrzutnie systemu obrony przeciwlotniczej S-300. Do tych danych należy podchodzić z pewną

rezerwą, podobnie zresztą jak do informacji podawanych przez stronę armeńską. Pewne jest jednak,
że systemy amunicji krążącej i uzbrojone drony powodują duże straty. W walkach, według danych
przekazywanych przez władze Armenii, zginęło ponad 150 żołnierzy sił Górskiego Karabachu.
Na wszystkich trzech nagraniach prowadzone uderzenia były dokonywane przy pomocy amunicji
krążącej. Azerska armia posiada różne rodzaje tej systemów tego typu izraelskiej produkcji takie, jak
Harop, Skystriker i Orbiter-1K. Ataki te nie różnią się w sposób zasadniczy od wcześniejszych,
omawianych już przypadków. Ostatnie nagrania świadczą jednak o tym, że armia Azerbejdżanu używa
amunicji krążącej w sposób skuteczny również w nocy.
Wykorzystanie tego rodzaju uzbrojenia w nocnych warunkach paradoksalnie może być szczególnie
niebezpieczne i stanowi zagrożenie dla żołnierzy, również poza bezpośrednią linią styczności wojsk.
Trudno też uzyskać ostrzeżenie o ataku pozwalające się nań przygotować, z uwagi na niską sygnaturę
akustyczną czy radarową systemów amunicji krążącej.

