
HIMARS: Vị thần chiến tranh mới 

Cuộc tấn công của Putin ở Ukraine đang bùng cháy cùng với các 

kho đạn dược của Nga 

Giai đoạn đầu tiên của cuộc chiến của Nga ở Ukraine, chủ trương chiếm 

Kyiv trong ba ngày, đã không thực hiện được từ nhiều tháng qua. Cũng 

giống như mục tiêu thứ hai, dự định cắt Ukraine khỏi biển 

 

Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn ảo tưởng (hoặc lo lắng, hoặc hy vọng) 

rằng, ít nhất là ở Donbass, quân đội Nga, tàn nhẫn và đe dọa như một 

dòng sông băng, sẽ tiếp tục chiếm dần dần các vị trí của Ukraine, nghiền 

nát các tuyến phòng thủ của Ukraine với một hàng rào lăn và chất đống bia 

đỡ đạn vào bất cứ thứ gì còn lại của họ; rằng Putin, có ưu thế áp đảo về 

thiết bị quân sự và đạn dược (với 20 viên đạn pháo của Nga trên một 

người Ukraine) sẽ thực thi một cuộc chiến tiêu hao đối với Ukraine và cuối 

cùng sẽ giành chiến thắng. 

Tuần trước nhiều sự kiện đã phá hỏng ảo tưởng này. Mặt trận của Nga, 

hay chính xác hơn là phía sau của nó sâu từ 60 đến 80 km, hiện đang bốc 

cháy. Ablaze là một nhà kho ở Khrustalny (Krasny Luch), hàng chục kho 



hàng ở Donetsk, thiết bị tại một sân bay ở Melitopol, các cơ sở lưu trữ ở 

Kherson và Nova Kakhovka, và thậm chí Chornobayivka lại bốc cháy. 

Ngày hôm sau sau khi lực lượng Nga chiếm Lysychansk, một nhà kho sư 

đoàn khổng lồ ở Popasna đã bị thiêu rụi. Nếu điều này xảy ra vài ngày 

trước đó, có lẽ người Nga sẽ không có gì để chiếm Lysychansk. 

Bị đốt cháy không chỉ là kho đạn dược, mà còn là cuộc tấn công của Nga. 

Đốt cháy là chiến lược chiến tranh của Stalin được kế thừa bởi các tướng 

lĩnh Nga, có nghĩa là tiến lên bằng bia đỡ đạn sau một đợt tấn công lăn 

(rolling barrage) và bao phủ các khu vực rộng lớn bằng các cuộc không 

kích ngẫu nhiên và không mục đích. Sau khi chiếm Lysychansk, người Nga 

đã mạo hiểm tấn công dọc theo toàn bộ tiền tuyến (ngay sau khi Putin 

tuyên bố "tạm dừng hoạt động"), nhưng nó đã bị đình trệ ngay lập tức vì 

thiếu đạn dược. 

Việc Ukraine bắn chính xác bằng tên lửa vào các nhà kho trái ngược hoàn 

toàn với việc Nga bắn tên lửa đắt tiền vào các khu dân cư, trung tâm mua 

sắm và quảng trường thành phố. 

Đại tá đã nghỉ hưu Roman Svitan, một cựu phi công quân sự Ukraine, đã 

ước tính tỷ lệ kho đạn dược của Nga bị phá hủy là 15 đến 20%. Rõ ràng, 

quân đội Ukraine sẽ không bắt đầu một cuộc tấn công cho đến khi nó phá 

hủy tất cả các kho. 

Không cần phải nói rằng các kho đang bị phá hủy bằng HIMARS, cụ thể là 

Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao M142, được gắn trên khung xe tải 

M1140 tiêu chuẩn của Quân đội Hoa Kỳ, mang một vỏ với sáu tên lửa 

GMLRS. Một phiên bản thay thế của bệ phóng có thể mang một tên lửa 

ATACMS với tầm bắn lên tới 300 km, mặc dù những tên lửa như vậy vẫn 

chưa được cung cấp cho Ukraine. 

HIMARS tự hào có một số lượng lớn các lợi thế. Thứ nhất, nó di động như 

một chiếc xe tải thông thường. Điều này có nghĩa là HIMARS có thể di 

chuyển dọc theo các con đường thông thường, đến địa điểm phóng, bắn 

tên lửa và sau đó chạy trốn ngay lập tức với tốc độ 80 km / h. Thật khó để 

lấy nó ra bằng một cuộc tấn công trả đũa. 



Thứ hai, tên lửa GMLRS (với G có nghĩa là "dẫn đường") được HIMARS 

sử dụng được dẫn đường bằng GPS và tấn công mục tiêu với độ chính xác 

rất cao. Đây là những gì làm cho nó khác với các hệ thống Smerch, Grad 

và Uragan, mà người Nga sử dụng để tấn công các khu vực rộng lớn. 

Thứ ba, một ưu điểm khác nữa, không giống như các hệ thống Smerch 

của Nga, HIMARS không cần máy tải. Nó chỉ đơn giản là tiếp cận một vỏ 

bọc trước đây được nạp tên lửa và nằm trên mặt đất, nhặt nó lên, và – sau 

đấy! - nó đã sẵn sàng để được sử dụng. 

Việc sử dụng HIMARS vô hiệu hóa toàn bộ hậu cần của quân đội Nga. 

Quân đội Nga thường chiến đấu như sau: họ thiết lập các nhà kho khổng 

lồ cách tiền tuyến 60 km và chuyển giao mọi thứ từ những nhà kho đó 

bằng xe tải. "Nếu nó nằm cách đó 60 km, điều này có nghĩa là một chiếc 

xe tải có thể thực hiện ba chuyến mỗi ngày, nếu đó là 90 km, đó là hai 

chuyến đi và nếu là 120 km, nó chỉ là một. Quân đội Nga chỉ có thể tiến lên 

nếu xe tải của họ có thể thực hiện ba chuyến đi mỗi ngày", cố vấn tổng 

thống Ukraine Oleksiy Arestovych nói. 

Việc triển khai HIMARS xác nhận hai điểm đã xây dựng trước đây. Thứ 

nhất: Chiến tranh lấy mạng lưới làm trung tâm hiện đại luôn đánh bại khái 

niệm "rào chắn leo núi cộng với bia đỡ đạn" từ thời stalin năm 1941. Thứ 

hai: Putin thất bại trong việc biến cuộc chiến này thành chiến tranh chiến 

hào, điều mà ông đã tìm cách làm, bởi vì chiến tranh chiến hào ngụ ý rằng 

đối thủ của bạn chỉ có thể nhìn thấy tiền tuyến và không thể tấn công các 

mục tiêu cơ sở hạ tầng quân sự quan trọng đằng sau một cách chính xác. 

"Putin đã chế tạo loại máy quân sự nào nếu bốn hệ thống HIMARS có thể 

chấm dứt nó?" Arestovych mỉa mai nói. 

Sự thật mà nói, Ukraine đã có nhiều hơn một chút so với chỉ bốn hệ thống 

HIMARS. Oleh Zhdanov, một đại tá đã nghỉ hưu, chuyên gia quân sự và là 

cựu thành viên của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine, nói 

với tôi rằng "Ukraine có 17 hệ thống HIMARS của Mỹ và các hệ thống 

tương tự của họ", và Arestovych xác nhận rằng họ đã thực sự đến "khoảng 

một tuần trước" điều này đã được công bố chính thức. 



Điều này có nghĩa là Khrustalny, Kadiyivka (Stakhanov), Đảo Rắn và các 

hệ thống S-300 bị phá hủy gần Kherson khoảng mười ngày trước cũng là 

do HIMARS thực hiện. 

Hoa Kỳ đã sử dụng HIMARS ở Afghanistan, ở Syria và ở Iraq, nhưng kết 

quả của việc sử dụng đó gần như không hủy diệt như ở Ukraine. Tại sao? 

Việc giải thích rất đơn giản. Để thành công, HIMARS đòi hỏi ba điều: một 

tiền tuyến rõ ràng, những con đường tốt ở một bên của tuyến này và các 

kho hàng khổng lồ ở bên kia. Không có điều nào trong số này được áp 

dụng ở Syria, và lái xe ở đó khá không an toàn. Cũng không có các mục 

tiêu được xác định rõ ràng, vì ISIS đã không chế tạo kho đạn dược khổng 

lồ trong khi chuẩn bị tiến công với một số lượng lớn quân đội sau một đợt 

tấn công dồn dập. 

HIMARS và chiến thuật quân sự của Nga đã được chứng minh là một sự 

kết hợp hoàn hảo. 

Các lực lượng Ukraine sử dụng HIMARS chủ yếu vào ban đêm. Vào ban 

ngày, rất có thể chúng được giấu trong một số nhà chứa máy bay để vô 

hình đối với máy bay không người lái Orlan của Nga. Bắn vào ban đêm có 

một lợi thế khác. Roman Svitan nói: "Bắn đêm giúp giảm thiểu nguy cơ tấn 

công dân thường. " Điều này cũng phân biệt chiến thuật của quân đội 

Ukraine với Nga, nơi bắn tên lửa vào ban ngày. 

Làm thế nào để tình báo Ukraine biết những gì để nhắm HIMARS vào? 

Làm thế nào để nó xác định một kho đạn dược của Nga? Một lần nữa, do 

chiến tranh lấy mạng làm trung tâm. Chuyên gia quân sự Pavel Luzin tin 

rằng Lực lượng Vũ trang Ukraine đang sử dụng hình ảnh vệ tinh thương 

mại thường xuyên do Maxar Technologies cung cấp. 

"Maxar chụp ảnh hai lần một ngày, và sử dụng phần mềm đặc biệt và Dữ 

liệu lớn, bạn có thể dễ dàng phát hiện vị trí của các kho hàng và nơi xe tải 

quân sự đi lại," Luzin nói. 

Sẽ là hợp lý khi tự hỏi điều gì khiến Nga không sử dụng cùng một hình ảnh 

vệ tinh để tìm ra nơi xe tải HIMARS di chuyển. 

Câu trả lời tuyệt vời là: Nga không có quyền truy cập vào các dịch vụ 

Maxar hoặc bất kỳ hình ảnh vệ tinh thương mại nào khác cho phép họ tiến 



hành chiến tranh tập trung vào mạng. Bạn có thể sẽ thốt lên ngay bây giờ: 

Nhưng Nga có các vệ tinh của riêng mình! Đó là sự thật, nó có. Đó là 

những vệ tinh quân sự có thể chụp ảnh từ không gian một lần trong vài 

tuần. 

Nga cũng có các vệ tinh Resurs, từng được lắp ráp với các thành phần 

phương Tây. Hoa Kỳ đã cấm các thành phần đó được bán cho Nga bằng 

cách thiết lập luật đặc biệt sau khi Nga can thiệp vào các cuộc bầu cử của 

Mỹ, và bây giờ tất cả các vệ tinh Resurs đã cạn kiệt tuổi thọ của chúng. 

Người cuối cùng bị cắt cổ vào tháng 12 năm 2021. Nga cũng có ba vệ tinh 

Bars, nhưng điều này là không đủ. 

Đó là, giống như chúng tôi đã trình bày trong một trong những bài viết 

trước của chúng tôi, Nga xác định các mục tiêu của mình một cách ngẫu 

nhiên, nhưng nó thường xuyên bỏ lỡ ngay cả những mục tiêu có được. 

Nói cách khác, Nga một lần nữa thua không chỉ với hệ thống quân sự 

phương Tây, mà còn còn do hệ thống quân sự phương Tây kết hợp với 

các công nghệ dân sự. Các vệ tinh Maxar thương mại, được thiết kế cho 

các mục đích hoàn toàn khác nhau, dễ dàng giải quyết một vấn đề dường 

như không thể giải quyết được cho toàn bộ chòm sao vệ tinh Nga, trên đó 

hàng tỷ đô la đã bị lãng phí. 

Tương tự, thiết bị Starlink dân sự của Elon Musk tỏ ra bất khả xâm phạm đối 

với các hệ thống tác chiến điện tử (EW = electronic warfare) của Nga, trên đó 

hàng tỷ USD cũng đã bị lãng phí. Hệ thống điều khiển hỏa lực pháo binh 

Kropyva của Ukraine được lắp ráp bằng máy tính bảng dân sự, bộ đàm dân 

sự và máy bay không người lái dân sự giá rẻ đã nâng cao đáng kể hiệu quả 

của pháo binh Ukraine khi cả hai hệ thống này đều sử dụng đại bác và pháo 

binh cũ của Liên Xô. 

Đây có thể được coi là một biểu hiện của một xu hướng khác, đó là hướng 

tới dân sự hóa công nghệ quân sự, nếu bạn muốn. 

Toàn bộ ngành công nghiệp quốc phòng Nga hoạt động dựa trên tiền đề 

rằng có một số công nghệ quân sự siêu bí mật hoàn hảo, không có sự 

tương đồng trong ngành công nghiệp dân sự. 



Tuy nhiên, thế giới hiện đại thực sự khá khác biệt. Các công nghệ, thiết bị 

và giải pháp chất lượng cao nhất của nó được áp dụng trong hàng tỷ sản 

phẩm. Những công nghệ như vậy là dân sự theo định nghĩa, vì quân đội 

không cần hàng tỷ mặt hàng. Thị trường quốc phòng không lớn lắm. Điều 

này xóa bỏ ranh giới giữa công nghệ dân sự và quân sự ở phương Tây. 10 

nhà thầu lớn nhất của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ bán 54% sản phẩm của họ 

trên thị trường mở. Ngược lại, ở Nga, các công ty tư nhân không thể cạnh 

tranh trên thị trường mở giành chiến thắng trong các cuộc đấu thầu kín cho 

nguồn cung cấp quân sự. Điều này tự động làm cho công nghệ của họ 

không có tính cạnh tranh. Họ chỉ đơn giản là nói dối về thành tích của họ. 

Điều này chỉ trở nên rõ ràng khi các sản phẩm của họ, sau tất cả, phải 

cạnh tranh với các sản phẩm phương Tây trên các thị trường cạnh tranh 

nhất trong tất cả các thị trường: trên chiến trường. 

Đây chính xác là những gì đã xảy ra với hệ thống phòng không S-400. 

Truyền thông jingoist của Nga và các nhà sản xuất S-400 khoe khoang 

rằng họ sẽ hạ gục tên lửa HIMARS như quả từ trên cây. Nói một cách rõ 

ràng, họ đã nói dối. 

Một tên lửa S-400 không thể đánh chặn tên lửa HIMARS vì một số lý do. 

Thứ nhất, một tên lửa S-400 không thể làm điều đó vì lý do rất đơn giản là 

nhiên liệu rắn được sử dụng trong tên lửa HIMARS tiên tiến hơn nhiều. 

"Nó chỉ đơn giản là bay nhanh hơn," Pavel Luzin nói. 

Thứ hai, người Ukraine đôi khi có thể làm bão hòa toàn bộ hệ thống phòng 

không của Nga bằng cách bắn rất nhiều mục tiêu cùng một lúc. Luzin nói: 

"Họ bắn một bầy tên lửa Smerch hoặc Uragan cùng với tên lửa HIMARS." 

Lý do thứ ba có thể là S-400 có khả năng được tạo ra vào thời điểm tập 

đoàn phòng không Almaz-Antey do Igor Ashurbeyli đứng đầu. Người đàn 

ông tuyệt vời này được biết đến là người đã đưa chợ Leningradsky ở 

Moscow đến gót chân trong thời kỳ perestroika, sau đó ông gia nhập quản lý 

của Almaz-Antey, người có mặt bằng được cho thuê làm kho chợ vào thời 

điểm đó, và sau đó ông đã xây dựng hệ thống S-400 toàn năng cho Putin. 

Các chuyên gia tên lửa dày dạn kinh nghiệm mà tôi đã phỏng vấn đã nghi 

ngờ rằng một người đàn ông đã tạo dựng sự nghiệp trên thị trường bán lẻ 

vào những năm 1990 có thể đã xoay sở để chế tạo các tên lửa hiện đại. 



Ông Ashurbeyli hiện đang tự giới thiệu mình là Vua (!) của Vương quốc Vũ 

trụ Asgardia, và do đó, ông thậm chí đã tuyên thệ nhậm chức tại phái bộ 

Liên Hợp Quốc ở Vienna. 

Nói một cách đơn giản, tên lửa S-400 của Vua Asgardia không thể đánh 

chặn HIMARS, nhất định là như vậy. Thật nực cười khi đề cập đến hệ 

thống EW của Nga trị giá hàng tỷ USD. Rốt cuộc, một tên lửa HIMARS bay 

hơn 80 km, trong khi tiền tuyến dài 1.400 km. Bạn chỉ không thể cung cấp 

phạm vi phủ sóng EW trên một khu vực rộng lớn như vậy - nó giống như 

cố gắng dập tắt một đám cháy rừng bằng vòi nước trong vườn. 

Một trò đùa phổ biến về sức mạnh của tuyên truyền chính thức ở Nga nói 

rằng nó trông giống như một trận chiến giữa tủ lạnh và TV. Nhưng nếu có 

vẻ như tủ lạnh đã thua hoàn toàn trận chiến này trước TV bên trong nước 

Nga, thì cũng sẽ công bằng khi nói rằng TV đang vô vọng thua trận chiến 

trước HIMARS ở Donbass. 

Chủ nghĩa anh hùng cộng với HIMARS có thể đạt được nhiều hơn là chủ 

nghĩa anh hùng đơn thuần. 

Câu hỏi chính bây giờ là: Chính xác thì Putin sẽ làm gì khi hiểu rằng ông 

đang thua cuộc? Hiện tại, như Roman Svitan nói, máy bay Nga đã bay trên 

bầu trời Bêlarut ngày càng thường xuyên hơn, và A-50, một máy bay cảnh 

báo và điều khiển sớm trên không tương tự như AWACS, cũng thường 

xuyên được chú ý ở đó. Đồng thời, Nga đang triển khai ngày càng nhiều 

tên lửa Iskander gần biên giới Belarus-Ukraine. Những tên lửa này có tầm 

bắn lên tới 500 km và được thiết kế rõ ràng để tiếp cận các mục tiêu sâu 

phía sau chiến tuyến của kẻ thù. 

"Tất cả những điều này trông giống như sự chuẩn bị cho một cuộc tấn 

công tên lửa quy mô lớn, bao gồm cả trên các cây cầu và cơ sở hạ tầng 

khác", ông Svitan nói. 

 


