
HIMARS đã 'thay đổi mọi thứ': Vũ khí phá hủy 
50 kho đạn dược của Nga trong 1 tháng 

Các bệ phóng tên lửa HIMARS do Mỹ cung cấp đã phá hủy hơn 50 kho 

đạn dược của Nga kể từ khi chúng đến chiến trường vào tháng trước, Bộ 

trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết. 

Oleksiy Reznikov nói với truyền hình Ukraine rằng độ chính xác giống như 

"dao mổ" của các tên lửa đã làm xói mòn đáng kể chuỗi cung ứng của Nga 

và khả năng tiến hành "chiến đấu tích cực và bao phủ các lực lượng vũ 

trang của chúng tôi bằng các cuộc pháo kích dữ dội". 

"Chúng tôi đang nói về năm mươi địa điểm chỉ riêng về các địa điểm lưu 

trữ đạn dược," ông nói với truyền hình Ukraine. 

"Các xạ thủ của chúng tôi sử dụng HIMARS rất chính xác - giống như một 

bác sĩ phẫu thuật với dao mổ," ông nói với truyền hình Ukraine. 

"Và bạn thậm chí có thể thấy điều này trong các bức ảnh của một số cây 

cầu bắc qua nơi [vỏ sò] được đặt rất chính xác trong khu vực các đường 

nối của các kết nối cầu." 

Ông không đưa ra chi tiết cụ thể, nhưng Ukraine đã đâm vào ba cây cầu 

bắc qua Dnieper ở Kherson do Nga chiếm đóng trong những ngày gần đây. 

Những cuộc tấn công đó dường như được thiết kế để cô lập các đơn vị 

Nga ở bờ phải của Dnieper, như một cuộc phản công của Ukraine với mục 

đích giành lại quyền kiểm soát Kherson nhặt hơi nước. 

Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Hai cho biết họ đã phá hủy một kho hàng 

của Ukraine chứa đạn dược HIMARS. 

Hoa Kỳ đã gửi cho Ukraine tám Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao 

kể từ cuối tháng Sáu, với bốn hệ thống khác được hứa gởi sau. Các quan 

chức Lầu Năm Góc tuần trước cho biết họ sẽ gửi thêm bốn người nữa, 

nâng tổng số lên 16. 

Các bệ phóng tên lửa từ xe tải có tầm bắn xa hơn và chính xác hơn so với 

pháo binh thời Liên Xô mà Ukraine đã dựa vào trước đây. 



Chúng cũng có thể khai hỏa và di chuyển chỉ trong hai phút, khiến Nga khó 

tìm thấy hoặc tấn công bằng hỏa lực phản công. 

Thay vì tấn công các đơn vị tiền tuyến của Nga, người Ukraine đã sử dụng 

vũ khí để nhắm vào các trạm chỉ huy và kho đạn dược lớn với hy vọng phá 

vỡ sự chỉ huy và kiểm soát, làm cạn kiệt số lượng pháo đạn pháo của Nga. 

Cuộc tấn công kéo dài hai tháng của Nga ở Donbas phụ thuộc rất nhiều 

vào hỏa lực pháo binh áp đảo. 

Phát biểu của ông Reznikov là lần đầu tiên một quan chức Ukraine đưa 

một con số vào các mục tiêu của Nga bị tiêu diệt bởi chiến dịch đó. 

Quân đội Ukraine đã báo cáo sự sụt giảm mạnh về các cuộc pháo kích và 

thương vong ở phía đông của đất nước. 

Pháo kích tiền tuyến 'ít hơn 10 lần so với trước đây' 

Bogdan Dmitruk, một chỉ huy tiểu đoàn trong lữ đoàn cơ giới số 93 của 

Ukraine, nói với Washington Post hôm thứ Bảy rằng các cuộc pháo kích 

vào tiền tuyến gần Izyum hiện đã "ít hơn 10 lần" so với trước đây. 

Dữ liệu từ dịch vụ giám sát hỏa hoạn FIRMS của Nasa cũng cho thấy sự 

sụt giảm đáng kể các đám cháy dọc theo đường tiếp xúc trong hai tuần 

qua, cho thấy sự giảm sút pháo kích. 

Nga hôm thứ Hai cho biết họ đã phá hủy một nhà kho của Ukraine chứa 

đạn dược cho hệ thống này ở khu vực Khmelnytskyi ở phía tây Ukraine. 

Trước đó, họ đã tuyên bố đã phá hủy một số bệ phóng HIMARS, một tuyên 

bố mà Ukraine và Hoa Kỳ đều phủ nhận. 

HIMARS đã trở thành một vũ khí mà các blogger quân sự Nga đặc biệt 

không thích, nhiều người trong số họ báo cáo thương vong nặng nề từ các 

cuộc tấn công và bày tỏ sự thất vọng trước việc quân đội không thể đáp trả. 

Một số người đã công khai kêu gọi các chỉ huy ngụy trang các mục tiêu và 

cải cách hậu cần để làm cho các bãi chứa đạn dược trở nên khó tìm và 

khó tiêu diệt hơn. 

Viện Nghiên cứu Chiến tranh, một tổ chức tư vấn của Mỹ, cho biết hôm Chủ 

nhật rằng có bằng chứng cho thấy các chiến thuật giảm thiểu như vậy đã 



được áp dụng, nhưng chúng "đang cản trở các lực lượng Nga tiến hành các 

cuộc pháo binh khổng lồ mà họ đã sử dụng rộng rãi trong suốt cuộc chiến". 

Moscow Calling, một kênh Telegram thân Nga, đã viết vào Chủ nhật rằng 

HIMARS đã "thay đổi mọi thứ" và sự xuất hiện của nó đánh dấu một giai 

đoạn mới của cuộc chiến, trong đó "tình hình hoạt động của Nga sẽ luôn 

tồi tệ hơn". 

Các kênh Telegram thân Nga hôm thứ Hai đã chia sẻ rộng rãi một bài đăng 

khác cho rằng bản thân HIMARS không phải là vấn đề, cũng giống như 

những thất bại mang tính hệ thống trong tổ hợp công nghiệp quân sự Nga. 

HIMARS mà Ukraine hiện đang dùng có tầm bắn tối đa 53 dặm. Nhà Trắng 

tuần trước đã loại trừ khả năng gửi các hệ thống tên lửa ATACMS, với tầm 

bắn 190 dặm. 

Nó diễn ra trong bối cảnh Slovakia hôm thứ Hai đã báo hiệu rằng họ có thể 

tặng phi đội gồm 11 máy bay chiến đấu MiG-29 thời Liên Xô cho Ukraine 

để giúp củng cố lực lượng của mình trong cuộc chiến chống lại Nga. 

Bratislava đang yêu cầu các đồng minh phương Tây hỗ trợ tài chính cho 

các máy bay phản lực này, với chi phí 35 triệu euro mỗi chiếc.  

Vũ khí M142 HIMARS 

Các M124 HIMARS là một hệ thống vũ khí tấn công chính xác, mọi thời tiết 

được gắn trên một xe tải loại gia đình chiến thuật hạng trung năm tấn. 

Nó có thể phóng toàn bộ Hệ thống tên lửa đa phóng (Multiple Launch 

Rocket System - MLRS) Họ tên lửa và tên lửa. 

HIMARS mang một thiết bị phóng chứa sáu tên lửa MLRS hoặc một tên 

lửa Hệ thống Tên lửa Chiến thuật Lục quân (Army Tactical Missile System 

= ATACMS). 

Nó có thể cung cấp hỗ trợ hỏa lực tên lửa và tên lửa cho các lực lượng 

chung, lực lượng viễn chinh nhập cảnh sớm, lực lượng dự phòng và lữ 

đoàn pháo binh dã chiến trong các hoạt động quân sự. 


