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HYBRYDA HUMVEE I BMP-1
Improwizowane pojazdy opancerzone tworzone ad hoc stale zapisały się w historii konﬂiktów
zbrojnych, w szczególności tych gdzie jedna ze stron jest wyraźnie słabsza. W dobie obecnych
asymetrycznych konﬂiktów na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce możemy spotkać wiele zdjęć
samochodowych przeróbek.
Dysproporcja sił, zmuszająca do tworzenia improwizowanych pojazdów wojskowych, występuje m.in.
w pogrążonym w wojnie domowej Jemenie. Szyicka milicja Huti walcząca z siłami rządowymi oraz
międzynarodową koalicją pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej masowo przerabia zdobyczne
samochody terenowe HMMWV. Jak wynika ze zdjęć opublikowanych w internecie jeden z Humvee
doczekał się osadzenia na nim wieży od BMP-1.
Osadzona na dachu samochodu wieża jest w pełni funkcjonalna i obsługiwana ręcznie przez jednego
strzelca. Wieża wyposażona jest w armatę 2A28 73 mm zasilaną z 40-nabojowego magazynka
umieszczonego z prawej strony strzelca.
Czytaj też: Rakiety balistyczne zestrzelone nad Arabią Saudyjską
Zintegrowane wieży z pojazdem kołowym możliwe jest dzięki jej właściwościom montażowym. Stare
wieże od gąsienicowych BMP-1 wykorzystały już seryjnie Iran w 2017 roku modernizując radzieckie
kołowe transportery opancerzone BTR-60FB oraz Kuba, która również tworzy BTR-60 wyposażone w
taką wieżę. Ponadto w czasie wojny w Libii jedna ze stron zamontowała wieżę BMP-1 na tyle pickupa
Toyoty.
Jemen pogrążony jest w chaosie od 2011 roku, gdy społeczna rewolta położyła kres wieloletnim
dyktatorskim rządom prezydenta Alego Abd Allaha Salaha. Konﬂikt nasilił się, gdy w marcu 2015 roku
interwencję w Jemenie rozpoczęła Arabia Saudyjska. Jemeński konﬂikt zbrojny jest przez wielu
postrzegany jako wojna zastępcza, prowadzona przez szyicki Iran i sunnicką Arabię Saudyjską w
rywalizacji o dominującą pozycję w regionie. Huti są szyitami i cieszą się stałym poparciem Teheranu.
Według różnych organizacji humanitarnych od 2015 roku w konﬂikcie na południu Półwyspu
Arabskiego zginęły dziesiątki tysięcy ludzi, głównie cywile. Według ONZ ok. 3,3 mln osób zostało
zmuszonych do ucieczki i opuszczenia swoich domów, a 24,1 mln, czyli ponad dwie trzecie populacji
Jemenu, potrzebuje pomocy.
Czytaj też: USA: Nowa wieża dla przeciwpancernych TOW

