
Bất ổn về Ukraine có thể làm suy yếu chương 

trình không gian của Nga 

Để đối phó với các lệnh trừng phạt quốc tế, cơ quan vũ trụ Của Nga 

đang tách mình khỏi các đối tác cũ và có nguy cơ mất vai trò là một 

cường quốc không gian lớn. 

Vào ngày các lực lượng Nga bắt đầu xâm lược Ukraine, chính quyền 

Biden đã công bố các biện pháp trừng phạt mới, bao gồm cả những biện 

pháp sẽ "làm suy yếu" chương trình không gian của Nga. Trong vòng một 

giờ, Dmitry Rogozin, người đứng đầu Roscosmos, cơ quan vũ trụ Nga, đã 

đăng một loạt các tuyên bố tức giận trên Twitter. "Nếu bạn ngăn chặn sự 

hợp tác với chúng tôi, ai sẽ cứu ISS khỏi một sự mất kiểm soát và rơi vào 

Mỹ hoặc châu Âu?", ông viết bằng tiếng Nga, đề cập đến Trạm vũ trụ quốc 

tế, nơi Roscosmos đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động. 

Một số chuyên gia sau đó đã bác bỏ những bình luận của ông là ầm ĩ. 

"Rogozin nổi tiếng vì đã đưa ra những tuyên bố vội vàng như vậy", Bruce 

McClintock, người đứng đầu Sáng kiến Doanh nghiệp Không gian của 

Rand Corporation, một tổ chức nghiên cứu phi lợi nhuận có trụ sở tại 

Santa Monica, California cho biết. "Tuy nhiên, mọi thứ đang thay đổi." 

Trong khi các hoạt động không gian có vẻ, theo nghĩa đen, không bị ảnh 

hưởng của cuộc chiến, thực sư không phải là như vậy. Khi chiến tranh 

Ukraine tiếp tục, căng thẳng leo thang giữa châu Âu, Mỹ và Nga đang gây 

ra hậu quả cho các cơ quan vũ trụ: Ngoài việc tranh chấp về tương lai của 

ISS, Nga đang rút khỏi một sân bay vũ trụ của Cơ quan Vũ trụ châu Âu và 

trì hoãn chương trình ExoMars. Với ngân sách và doanh thu của đất nước 

bị siết chặt, chương trình không gian riêng của Nga dường như đã sẵn 

sàng để giảm. Đồng thời, các công ty vũ trụ tư nhân có trụ sở tại Hoa Kỳ 

đã thấy vai trò của họ trong cuộc xung đột tăng lên, có nguy cơ biến tàu vũ 

trụ thương mại thành mục tiêu quân sự. 

"Bằng cách ngăn chặn tất cả những nỗ lực hợp tác quốc tế này, Nga đang 

tự cô lập mình. Họ đang tự cắt đứt bản thân một cách tồi tệ", Victoria 

Samson, giám đốc văn phòng Washington của Secure World Foundation, 

một tổ chức tư vấn phi đảng phái có trụ sở tại Broomfield, Colorado cho biết. 
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Không phải lúc nào cũng như thế này. Liên Xô là một cường quốc không 

gian thống trị vào đầu cuộc chạy đua không gian sáu thập kỷ trước. Sau 

khi Liên Xô sụp đổ, Roscosmos tiếp tục đóng một vai trò quan trọng, làm 

việc với NASA và ESA, mặc dù hầu hết các quốc gia thành viên sau này 

cũng là một phần của NATO. Cả ba cơ quan này đều là đối tác tại ISS từ 

những năm 1990. Nga từ lâu đã vận hành một trong những phân đoạn 

chính của trạm, và các mô-đun mới nhất để cập cảng - bao gồm cả mô-

đun khoa học Nauka – mới đến từ Nga từ năm ngoái. Sau khi NASA cho 

nghỉ hưu chương trình tàu con thoi vào năm 2011, các phi hành gia của 

cơ quan này đã phải đi nhờ tàu vũ trụ Soyuz của Nga để đến trạm. 

"Sự hợp tác đó đã trải qua nhiều thử thách và hỗn loạn trong quá khứ, 

nhưng tình hình hiện nay hơi khác một chút", Todd Harrison, giám đốc Dự 

án An ninh Hàng không Vũ trụ tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và 

Quốc tế, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington, DC có các nhà tài 

trợ bao gồm các công ty hàng không vũ trụ và các nhà thầu quân sự cho 

biết. Nga đã mất thị phần vào tay các công ty có trụ sở tại Mỹ vì bán động 

cơ tên lửa, dịch vụ phóng và phi hành đoàn và giao hàng hóa cho ISS. 

"Họ cũng phụ thuộc vào chúng tôi như vậy; Chúng ta không phụ thuộc vào 

họ. Và nền kinh tế của họ đã rơi vào tình trạng hỗn loạn trong nhiều năm 

và lĩnh vực không gian của họ đã suy giảm". 

Nhưng cuộc chiến ở Ukraine hiện đang căng thẳng - hoặc thậm chí có thể 

cắt đứt - mối quan hệ giữa Nga và các quốc gia không gian khác. Vào 

ngày 25 tháng 2, để đáp lại các lệnh trừng phạt của châu Âu, Roscosmos 

tuyên bố sẽ "đình chỉ hợp tác" với sân bay vũ trụ của ESA ở Kourou, 

Guiana thuộc Pháp, nơi các nhiệm vụ cao cấp như Kính viễn vọng Không 

gian James Webb và Đài quan sát không gian Planck đã được phóng lên. 

Họ đã rút lực lượng lao động của họ và tạm dừng các vụ phóng Soyuz. 

Sau đó, ESA thông báo rằng chương trình ExoMars của họ có thể sẽ bị trì 

hoãn một lần nữa. Giai đoạn mới nhất của nhiệm vụ liên quan đến việc 

đưa xe tự hành Rosalind Franklin lên bề mặt hành tinh, nơi nó sẽ tìm kiếm 

các dấu hiệu của sự sống trong quá khứ. Việc phóng xe tự hành đã bị trì 

hoãn một lần và dự kiến sẽ được phóng vào cuối tháng 9 năm 2022 trên 

một tên lửa Proton của Nga tại sân bay vũ trụ Baikonur cosmodrome của 

Nga ở Kazakhstan. Cửa sổ phóng tiếp theo của Hành tinh Đỏ sẽ mở ra 
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vào cuối năm 2024. Đáp lại yêu cầu phỏng vấn của chúng tôi, một phát 

ngôn viên của ESA cho biết: "Chúng tôi không thể bình luận về cuộc 

khủng hoảng vào lúc này". Nhưng tổng giám đốc của cơ quan này đã cố 

gắng có một giọng điệu lạc quan trong một thông điệp công khai trên 

Twitter, nói rằng "Bất chấp cuộc xung đột hiện tại, hợp tác không gian dân 

sự vẫn là một cầu nối." 

Roscosmos cũng tuyên bố sẽ không còn cung cấp động cơ tên lửa cho 

Mỹ. "Hãy để họ bay trên chổi của họ", rogozin nói trên một kênh tin tức 

nhà nước Nga. 

Nhưng NASA không còn hoàn toàn phụ thuộc vào tàu vũ trụ Soyuz để tiếp 

cận ISS, và các công ty Mỹ đang tránh xa việc sử dụng tên lửa của Nga. 

Kể từ năm 2020, các phi hành gia của NASA đã bay lên SpaceX Crew 

Dragons. Trong nhiều năm, United Launch Alliance, một liên doanh giữa 

Lockheed Martin và Boeing, đã sử dụng động cơ tên lửa RD-180 do Nga 

sản xuất cho tên lửa Atlas 5 giai đoạn đầu tiên của họ - bao gồm cả vệ 

tinh thời tiết mới của Mỹ được phóng vào thứ ba. Nhưng chẳng mấy chốc 

họ sẽ không còn phụ thuộc vào những người khi họ phát triển tên lửa 

Vulcan mới của họ, sẽ sử dụng động cơ BE-4 được sản xuất bởi Blue 

Origin có trụ sở tại Hoa Kỳ. Lô đầu tiên của những động cơ mới này dự 

kiến sẽ được giao trong năm nay. 

Tuy nhiên, tên lửa Antares giai đoạn đầu tiên của Northrop Grumman sử 

dụng thùng nhiên liệu của Ukraine và động cơ RD-181 của Nga để cung 

cấp cho ISS hàng hóa trên tàu vũ trụ Cygnus. Họ có thể sẽ không thể làm 

điều đó lâu hơn nữa, vì Nga sẽ ngừng cung cấp những động cơ đó, theo 

một tuyên bố từ Rogozin trên một trang báo chí nhà nước Nga. 

Ngay cả khi các hoạt động hiện tại trên ISS vẫn tiếp tục như kế hoạch - 

phi hành gia NASA Mark Vande Hei dự kiến sẽ trở về Trái đất trên tàu vũ 

trụ Soyuz vào cuối tháng này - tương lai của trạm đang bị nghi ngờ. 

Roscosmos đã không đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào về việc tham gia vào kế 

hoạch của NASA để kéo dài hoạt động qua năm 2024, cho đến năm 2030. 

Roscosmos cũng không hợp tác về những người kế nhiệm được đề xuất 

cho ISS, trong khi NASA đang đầu tư vào nhiều khái niệm trạm vũ trụ 

thương mại. Và Roscosmos đã không đồng ý tham gia vào trạm 
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Gateway theo kế hoạch của NASA, sẽ quay quanh mặt trăng, hỗ trợ các 

nhiệm vụ mặt trăng Artemis và sau đó phục vụ như một điểm dàn dựng 

cho việc thám hiểm không gian sâu. 

 

Một tàu vũ trụ Soyuz và mô-đun khoa học Nauka với mô-đun docking 

Prichal gắn liền với Trạm vũ trụ quốc tế.. 

 ẢNH: NASA 

Trong khi lĩnh vực không gian của Nga tụt lại phía sau, ngành công nghiệp 

vũ trụ thương mại bên ngoài nước Nga đã phát triển mạnh mẽ hơn. Và 

bây giờ, một số công ty vũ trụ tư nhân đã trở thành tác nhân trong cuộc 

xung đột Ukraine. Các công ty maxar Technologies, Capella Space và 

Planet Labs có trụ sở tại Mỹ đã cung cấp hình ảnh vệ tinh về các khu vực 

chiến tranh và sự tăng cường lực lượng của Nga. OneWeb có trụ sở tại 

Anh đã lên kế hoạch phóng 36 vệ tinh internet trên một tên lửa của Nga 

vào ngày 4/3, nhưng rogozin cho biết Roscosmos sẽ chỉ tiến hành nếu 

công ty đảm bảo các vệ tinh sẽ không được sử dụng cho mục đích quân 

sự và nếu chính phủ Anh rút cổ phần của mình trong công ty. Thay vì 

đồng ý với những yêu cầu đó, vào ngày 3 tháng 3, OneWeb đã đình chỉ vụ 

phóng đó, cộng với tất cả các vụ phóng từ sân bay vũ trụ Baikonur. Elon 

Musk cũng đã cân nhắc, gửi một chiếc xe tải chứa đầy các đĩa vệ 

https://www.wired.com/story/heres-a-sneak-peek-at-the-far-out-future-of-space-travel/
https://www.wired.com/story/spacex-competitor-oneweb-is-reportedly-bankrupt/
https://twitter.com/OneWeb/status/1499317405029437447?s=20&t=QTFG4arqJ3YLzHuYyIynrA


tinh Starlink của SpaceX và thiết bị đầu cuối của người dùng đến Ukraine, 

vì một số người, bao gồm cả phó thủ tướng của đất nước, lo sợ mất 

quyền truy cập internet. 

Nhưng sự tham gia như vậy của SpaceX và các công ty bản đồ vệ tinh có 

thể đi kèm với rủi ro. "Ngành thương mại cần phải suy nghĩ về điều này. 

Ranh giới giữa quân sự và phi quân sự đã bị xóa nhòa", Samson nói. 

McClintock đồng ý, nói rằng các vệ tinh thương mại có thể trở thành mục 

tiêu quân sự. 

"Nga đã có đầy đủ các khả năng chống không gian", Harrison nói, đề cập 

đến các công nghệ có thể được sử dụng để chống lại tàu vũ trụ. Trong khi 

Nga có thể bắn hạ một vệ tinh bằng tên lửa, đó là phản ứng cực đoan 

nhất, điều này chắc chắn sẽ khiến quốc tế lên án nhiều hơn. "Mức độ tấn 

công đầu tiên - và đây là điều chúng ta đã thấy họ làm - là gây nhiễu tín 

hiệu liên lạc đến và đi từ vệ tinh", ông nói. Nga cũng có khả năng kỹ thuật 

để hướng chính xác một tia laser vào cảm biến của vệ tinh, tạm thời làm 

mù nó hoặc thậm chí làm hỏng nó, ông nói thêm. Bản thân ông Rogozin 

đã được trích dẫn nói rằng việc hack một vệ tinh của Nga sẽ được coi là 

một hành động chiến tranh, sau khi một nhóm tin tặc tuyên bố hồi đầu 

tuần này đã đóng cửa các hoạt động vệ tinh của Roscosmos. 

Một điều khác cần theo dõi là liệu các cơ quan vũ trụ của Nga và Trung 

Quốc có trở thành đối tác thân thiết hơn hay không, Harrison nói. Hai 

nước đã đồng ý hợp tác trong một chương trình mặt trăng để cạnh tranh 

với NASA và ESA. Nhưng trong khi trong quá khứ, Nga đã hỗ trợ chương 

trình không gian trẻ hơn của Trung Quốc, không rõ Nga có thể đóng góp 

gì vào thời điểm này, ông nói. "Trung Quốc dường như rất chiến thuật và 

thực dụng với các thỏa thuận mà họ đưa ra, và tôi không biết rằng Nga có 

nhiều thứ để cung cấp nữa, đặc biệt là sau đó", harrison nói. "Và có rất 

nhiều hành lý sẽ đi kèm với việc hợp tác với Nga kể từ bây giờ." 
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