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NOWE CHIŃSKIE CZOŁGI LEKKIE ĆWICZĄ W
TYBECIE
Jak donosi chiński dziennik Global Times, najnowsze chińskie czołgi lekkie Type 15 (VT-5) wzięły udział
w ćwiczeniach na górskim płaskowyżu na wysokości ponad 4700 m n.p.m. w Tybetańskim Obwodzie
Autonomicznym.
Ćwiczenia w trudnych warunkach wysokogórskich przeprowadził chiński batalion piechoty górskiej we
współpracy ze świeżo dostarczonymi w styczniu br. do pododdziałów pancernych Chińskiej Armii
Ludowo-Wyzwoleńczej rozlokowanych w górzystej, południowo-zachodniej części Chińskiej Republiki
Ludowej. Celem manewrów było doskonalenie współpracy pomiędzy piechotą a czołgami oraz
zdolności do szybkiego reagowania na potencjalne zagrożenia w trudnych warunkach pogodowych i
terenowych. W ćwiczeniu miały brać udział także cięższe czołgi podstawowe Type 99.
Czytaj też: Lekkie czołgi chińską specjalnością
Type 15 (ZTQ) to nowy chiński czołg lekki, który został zaprojektowany w ostatnich latach jako
następca przestarzałych czołgów lekkich Type 62. W założeniu ma on operować w trudnym
warunkach terenowych takich jak tereny górskie, podmokłe lub z dużą ilością przeszkód wodnych,
uzupełniającym tym samym czołgi podstawowe Type 99A. Po raz pierwszy Type 15 został publicznie
ujawniony w czasie deﬁlady w Pekinie 1 października 2019 roku. W kwietniu br. ChAL-W rozpoczęła
ćwiczenia w zakresie ich przerzutu drogą powietrzną na pokładzie wojskowych samolotów
transportowych Y-20. W przedziale transportowym maszyn Xi'an Y-20 Kunpeng mieszczą się
jednorazowo dwa wozy Type 15, co pozwala przemieścić ładunek o łącznej masie ponad 60 ton na
odległość do 7800 kilometrów.
Czytaj też: Indyjscy żołnierze w walce na śmierć i życie z Chińczykami [AKTUALIZACJA]
W ostatnich dniach doszło do radykalnego pogorszenia relacji chińsko-indyjskich w związku z
incydentem granicznym w Kaszmirze z udziałem żołnierzy obu tych państw. W wyniku sprzeczki na
granicy w spornym punkcie miało dojść do dwóch regularnych "bitew" na pieści, kije i kamienie bez
użycia broni palnej. Po obu stronach w starciu miało brać udział nawet po 900 żołnierzy, a jej efektem
była śmierć 20 indyjskich żołnierzy i rany kilkudziesięciu innych oraz nieznane, ale
najprawdopodobniej zbliżone straty po stronie chińskiej. Incydent ten jest pierwszym tak poważnym w
skutkach napięciem w trudnych relacjach chińsko-indyjskich od 1975 roku. W ostatnich tygodniach w
pobliżu granicy obie strony koncentrują znaczną liczbę żołnierzy i techniki wojskowej.

