
HIMARS: Vụ phóng tên lửa mới của Mỹ ở 
Ukraine đang khiến người Nga tức giận.  

Liệu Mỹ có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến? 

Vũ khí Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS = High-Mobility 

Artillery Rocket System) đã truyền cảm hứng cho những người lính Ukraine 

và một bài hát hấp dẫn. Nó có thể sống theo sự cường điệu?  

Người Ukraine có một vũ khí mới để ca hát. Taras Borovok, người lính 

Ukraine trước đây đã viết một ca khúc nhạc kịch dành cho máy bay không 

người lái Bayraktar do Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp, gần đây đã phát hành một bài 

hát mới để tri ân Hệ thống tên lửa tiên tiến cơ động cao do Mỹ cung cấp - 

được biết đến nhiều hơn với tên viết tắt nổi tiếng hiện nay. 

“HIMARS! Đồng minh đáng tin cậy của chúng tôi từ Mỹ đang ở đây. Bạn có 

muốn gặp anh ấy?" được chia sẻ vào tuần trước trên trang Facebook của 

bộ tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine.  

Ngay cả theo tiêu chuẩn của cuộc chiến bão hòa mạng xã hội này, HIMARS 

đang nhận được rất nhiều sự cường điệu. Một tháng trước, Bộ trưởng Quốc 

phòng Ukraine Oleksii Reznikov đã tweet, “HIMARS đã đến Ukraine. Cảm ơn 

đồng nghiệp và người bạn của tôi @SecDef [Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd J. 

Austin III] vì công cụ mạnh mẽ này! Mùa hè sẽ rất nóng đối với những người 

chiếm đóng Nga. “Chết” cuối cùng sẽ đến cho một số người trong số họ. " 

Cho đến nay, sự phấn khích của Reznikov dường như là chính đáng. Các tên 

lửa được bắn từ HIMARS đã tấn công hơn 30 mục tiêu của Nga phía sau 

chiến tuyến của kẻ thù ở Ukraine, bao gồm các kho đạn dược và các chốt 

chỉ huy và kiểm soát. Nhìn chung, họ đã khiến hậu cần của Nga rơi vào tình 

trạng hỗn loạn và đang làm chậm bước tiến của quân đội Nga ở miền đông 

Ukraine. Thống đốc tỉnh Luhansk, bị chiến tranh tàn phá, đã mô tả người 

Nga đang ở trong "chế độ hoảng sợ" trước khả năng của HIMARS. Một dấu 

hiệu cho thấy sự cường điệu có thể đúng: Bộ trưởng Quốc phòng Nga 

Sergei Shoigu đã ra lệnh cho các lực lượng của mình ưu tiên tiêu diệt chúng.  



Trong những ngày gần đây, Ukraine đã sử dụng HIMARS để tấn công một 

cây cầu quan trọng được quân đội Nga sử dụng để tiếp tế cho thành phố bị 

chiếm đóng Kherson ở miền nam Ukraine. Cuộc tấn công có thể là một 

phần của sự chuẩn bị cho một cuộc tấn công sắp tới nhằm chiếm lại thành 

phố, nơi đã bị quân Nga chiếm giữ trong những ngày đầu của cuộc chiến. 

Mỹ đã gửi 12 HIMARS đến Ukraine và Austin thông báo hôm thứ Tư rằng 4 

chiếc nữa đang được chuyển đến. Vương quốc Anh cũng đã gửi ba bệ 

phóng lựu pháo M270 - một mẫu cũ hơn nhưng tương thích - và Đức cũng 

đã cam kết một số bệ phóng. Hệ thống này đã nổi lên như một phép thử 

đối với sự ủng hộ của phương Tây đối với Ukraine. Trong một chuyên mục 

gần đây của Washington Post, nhà báo quốc phòng Max Boot lập luận rằng 

nếu chính quyền Biden nghiêm túc về việc rút ngắn chiến tranh, thì họ sẽ 

“gửi 60 HIMARS đến Ukraine”. 

Một phần lý do cho tất cả sự nhiệt tình của HIMARS là họ đã cung cấp những 

lý do đầu tiên cho sự lạc quan trên chiến trường đối với Ukraine và các đồng 

minh của họ trong một thời gian khá dài. Kể từ đầu tháng 4, khi các lực 

lượng Nga từ bỏ nỗ lực đánh chiếm Kyiv để tập trung vào khu vực phía đông 

Donbas, họ đã đạt được những bước tiến chậm nhưng chắc chắn, một phần 

lớn là do họ có ưu thế vượt trội về pháo hạng nặng. Sự xuất hiện của HIMARS 

là dấu hiệu đầu tiên cán cân pháo binh có thể đang có lợi cho Ukraine. 

HIMARS có bao nhiêu tính năng vũ khí kỳ diệu? Liệu nó có thể thực sự lật 

ngược tình thế của cuộc chiến? 

HIMARS là gì? 

Hệ thống Tên lửa Pháo binh Cơ động Cao ít nhiều giống với âm thanh của 

nó: Một nền tảng chứa nhiều tên lửa có thể bắn liên tiếp trong thời gian 

ngắn. HIMARS là một phiên bản đặc biệt tinh vi, mỗi tên lửa mang được 

một nửa tá tên lửa dẫn đường với tầm bắn khoảng 40 dặm, hoặc một Hệ 

thống Tên lửa Chiến thuật Quân đội (ATACMS), có tầm bắn gần 200 dặm. 

Ngược lại, lựu pháo M777, một trong những loại pháo tiên tiến nhất của Mỹ 

trên chiến trường Ukraine, có tầm bắn dưới 20 dặm.  



Trọng tải của HIMARS đủ mạnh để gây sát thương ngang bằng với các 

cuộc bắn phá trên không. 

Có một số điều trớ trêu trong lịch sử đối với thực tế là những vũ khí này 

hiện đang khiến cuộc sống của quân đội Nga trở nên khốn khổ khi họ cố 

gắng "phi hạt nhân hóa" Ukraine. Liên Xô là những người đi tiên phong 

trong việc sử dụng nhiều bệ phóng tên lửa có từ thời Thế chiến thứ hai, khi 

các bệ phóng tên lửa Katyusha - còn được gọi là "Cơ quan của Stalin" được 

sử dụng với tác động tàn phá chống lại Đức Quốc xã thực sự. (Ukraine cũng 

có một số hệ thống tên lửa phóng từ thời Liên Xô trong kho vũ khí của 

mình, cả từ kho dự trữ trước chiến tranh và thông qua tài trợ từ Ba Lan và 

Cộng hòa Séc.) 

Mỹ đã bắt kịp Liên Xô với việc phát triển M270 vào những năm 1980, được 

sử dụng trong Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991. Phiên bản M142 HIMARS 

nhẹ hơn và dễ bảo trì hơn được phát triển vào những năm 1990 và được 

sản xuất ngày nay bởi Lockheed Martin. Về cơ bản là một bệ phóng tên lửa 

gắn phía sau xe tải, M142 HIMARS đủ nhẹ để vận chuyển bằng máy bay 

chở hàng và tính cơ động của nó khiến kẻ thù khó có thể hạ gục. 

HIMARS đã được quân đội Mỹ sử dụng ở Afghanistan, Iraq và thậm chí ở 

Jordan, nơi chúng được sử dụng để bắn vào các mục tiêu của Nhà nước 

Hồi giáo ở biên giới ở Syria. Nhưng cuối cùng chúng phù hợp hơn với cuộc 

chiến hiện tại ở Ukraine, nơi không thiếu cơ sở hạ tầng cố định lớn và bất 

động để nhắm mục tiêu. Mark Cancian, một đại tá Thủy quân lục chiến đã 

nghỉ hưu, hiện là nhà phân tích tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và 

Quốc tế, nói với Grid: “Chúng tôi đã sử dụng chúng trước đây nhưng không 

phải trong loại vai trò này, đó là những gì chúng thực sự được thiết kế cho 

tình huống hiện tại ở Ukraina. 

Các hệ thống phóng tên lửa trước đây được biết đến với khả năng hủy diệt 

nhưng cũng thô thiển và không chính xác. Bước tiến lớn nhất về kỹ thuật 

trong những năm gần đây là sự phát triển của tên lửa dẫn đường chính xác, 

sử dụng theo dõi GPS để bắn trúng các mục tiêu cụ thể ở khoảng cách xa.  



Trước đây, HIMARS cũng đã được thử nghiệm như một hệ thống chống 

hạm tiềm năng, có thể đưa ra một số lựa chọn trêu ngươi Ukraine trong 

cuộc chiến giành quyền kiểm soát Biển Đen. 

Quá tốt để trở thành sự thật? 

HIMARS không phải là "người thay đổi cuộc chơi" đầu tiên đến chiến trường 

Ukraine. Các máy bay không người lái Bayraktar đó cũng như các tên lửa 

chống tăng được gọi là "St. Javelin” cũng đã có khoảnh khắc dưới ánh mặt 

trời. Cuối cùng, các chiến thuật của Nga đã thích nghi và vũ khí - máy bay 

không người lái Bayraktar - trở nên kém hiệu quả hơn. 

Điều đó cũng có thể xảy ra đối với HIMARS, ngay cả khi nó chưa xảy ra. 

Trong khi Nga nói rằng họ đã phá hủy HIMARS ở Ukraine, Mỹ và Ukraine đã 

bác bỏ những tuyên bố đó. “Cho đến nay, những hệ thống đó vẫn chưa bị 

người Nga loại bỏ, và tôi nói đầy tự tin mỗi khi tôi nói những điều gì như 

vậy,” Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, 

cho biết trong một cuộc họp báo hôm thứ Tư. 

Tuy nhiên, HIMARS và các hệ thống tên lửa di động khác giờ đây sẽ là ưu 

tiên chính của pháo binh, máy bay không kích và máy bay không người lái 

của Nga. Quân đội Nga dường như vẫn chưa thể sử dụng khả năng tác 

chiến điện tử của mình để gây nhiễu hệ thống GPS của HIMARS, vì chúng 

có hiệu quả rất cao trong việc chống lại máy bay không người lái của 

Ukraine, nhưng điều đó có thể thay đổi. 

Bảo trì cũng có thể là một vấn đề. Quân đội Ukraine đã nhanh chóng đưa 

quân của họ được huấn luyện cách sử dụng HIMARS; họ đã được triển khai 

trên chiến trường trong vòng vài tuần sau khi HIMARS đến nơi. Nhưng 

thách thức lớn hơn sẽ là duy trì. Trong điều kiện bình thường, việc đào tạo 

để duy trì một hệ thống tiên tiến như HIMARS có thể mất hàng tháng, và đó 

là chưa tính đến khó khăn trong việc tìm kiếm phụ tùng thay thế từ chiến 

trường. Và để nói rõ ràng: Đây không phải là những điều kiện bình thường. 

Trong khi Ukraine yêu cầu thêm hàng chục quả tên lửa HIMARS, thì cũng có 

câu hỏi là Mỹ sẽ gửi bao nhiêu quả tên lửa riêng lẻ cho Ukraine. Cho đến 

nay, Mỹ đã vận chuyển “hàng trăm” tên lửa tương thích đến khu vực chiến 



sự, nhưng cuộc đọ súng kéo dài này có thể sẽ kéo dài trong một thời gian 

dài. Tại một thời điểm nào đó, nó có thể bắt đầu gây căng thẳng cho chứng 

khoán Mỹ. Điều này đã xảy ra với nguồn cung cấp tên lửa phòng không 

Stinger trong những ngày đầu của cuộc chiến. 

“Vấn đề sẽ trở thành đạn dược và tỷ lệ tiêu thụ,” Milley nói hôm thứ Tư. 

“Chúng tôi đang xem xét tất cả những điều đó rất, rất cẩn thận hàng ngày.  

Chúng tôi nghĩ rằng hiện nay chúng tôi đang an toàn.” 

Ở cấp độ chiến thuật, các loại đạn HIMARS rất hiệu quả để tấn công các 

mục tiêu cố định ở tầm xa - chẳng hạn như bãi chứa đạn dược của Nga - 

nhưng ít phù hợp hơn cho các cuộc tấn công rộng rãi chống lại bộ binh 

hoặc pháo binh. Điều đó có nghĩa là chúng sẽ kém hiệu quả hơn khi là một 

phần của cuộc phản công cuối cùng của Ukraine ở phía nam hoặc phía 

đông đất nước. “HIMARS sẽ giúp tạo ra một bế tắc, nhưng nó sẽ không 

mang tính quyết định trong việc giành lại lãnh thổ đã mất,” Cancian nói. 

Bất chấp độ chính xác của chúng, cũng có khả năng thương vong dân sự 

cao hơn khi sử dụng vũ khí tầm xa hơn. Các phương tiện truyền thông Nga 

đã đưa tin một số thương vong dân sự do các cuộc không kích của 

HIMARS, đổ lỗi cho các đồng minh Mỹ của Ukraine. Mặc dù những tuyên bố 

như vậy không thể được xác minh - và chúng chắc chắn không thể so sánh 

với sự tàn phá hàng loạt các thành phố của Ukraine bởi quân đội Nga. Nga 

có thể được cho là sẽ tận dụng toàn bộ lợi thế tuyên truyền của bất kỳ cuộc 

tấn công sai lầm nào. 

Chính trị tên lửa 

Người ta có thể tự hỏi, với tính hiệu quả của chúng, tại sao Mỹ lại mất nhiều 

thời gian để bắt đầu gửi HIMARS cho Ukraine ngay từ đầu. Một lý do khiến 

người ta lo ngại về khả năng sử dụng những tên lửa tầm xa này để tấn công 

các mục tiêu bên trong nước Nga. “Chúng tôi sẽ không gửi đến Ukraine các 

hệ thống tên lửa có thể tấn công vào Nga”, Tổng thống Joe Biden nói với 

các phóng viên hồi tháng 5. Người Ukraine đã tấn công một số mục tiêu 

bên trong nước Nga nhưng tỏ ra dè dặt. Reznikov cho biết Ukraine đã cam 

kết không sử dụng HIMARS chống lại các mục tiêu trên lãnh thổ Nga, mặc 



dù không rõ liệu điều đó có kéo dài đến Crimea do Nga chiếm đóng, mà 

Moscow sáp nhập vào năm 2014 hay không. 

Trong khi đó, chính quyền Biden đã làm dịu lập trường của mình, nhưng chỉ 

ở một mức độ: Mỹ không cung cấp tên lửa ATACMS tầm xa hơn, có thể tấn 

công sâu vào bên trong nước Nga, bất chấp yêu cầu của Ukraine. Như Thứ 

trưởng Bộ Quốc phòng về Chính sách Colin Kahl đã trình bày trong một 

cuộc họp báo vào đầu tháng 6, “Chúng tôi đã giải quyết vấn đề HIMARS với 

vòng GMLRS là vòng thích hợp vào thời điểm này. Chúng tôi không đánh 

giá rằng họ cần những hệ thống có tầm bắn xa hàng trăm km cho cuộc 

chiến hiện tại”. Người phát ngôn Lầu Năm Góc từ chối bình luận khi được 

Grid hỏi liệu ATACMS hiện đang được xem xét cho Ukraine hay không, đề 

cập đến các tuyên bố công khai trước đó. 

Sự thận trọng này dường như không làm mất lòng giới lãnh đạo Nga. Trong 

bình luận trong tuần này, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Nga sẽ 

buộc phải chiếm thêm lãnh thổ ở Ukraine nếu phương Tây tiếp tục cung cấp 

cho nước này các loại vũ khí, chẳng hạn như HIMARS, có thể tấn công lãnh 

thổ Nga. Ông nói: “Nếu phương Tây tiếp tục bơm đầy vũ khí cho Ukraine vì 

cơn thịnh nộ bất lực hoặc mong muốn làm trầm trọng thêm tình hình… thì 

điều đó có nghĩa là các nhiệm vụ địa lý của chúng tôi sẽ còn tiến xa hơn so 

với ranh giới hiện tại,” ông nói. 

Nhận xét của Lavrov nên được coi là hạt muối. Không rõ là Nga đã bao giờ 

từ bỏ mục tiêu chiếm càng nhiều lãnh thổ Ukraine càng tốt. Khi được hỏi về 

các bình luận, Austin đã châm biếm, "Tôi chắc chắn rằng giới lãnh đạo 

Ukraine sẽ rất vui khi nghe lời xác nhận của Lavrov về tính hiệu quả" của 

HIMARS. 

HIMARS không phải là vũ khí thần kỳ cũng không phải là lính mới trên chiến 

trường cuối cùng sẽ quyết định chiến thắng trong cuộc chiến này. Nhưng 

hiện tại, công bằng mà nói rằng nó đang thay đổi cách cả hai bên nhìn nhận 

những gì có thể xảy ra trên chiến trường. Và đối với nhiều người Ukraine, đó 

là điều đáng để hát. 

 


