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Trung Quốc sắp hạ thủy hàng không mẫu hạm mới
Hiếu Chân

Hinh 1. HKMH thứ hai của TQ mang tên Sơn Đông- và cũng là HKMH đầu tiên do Trung Quốc tự đóng – neo đậu trên quân cảng
Tam Á ở đảo Hải Nam trong ngày đầu tiên chuẩn bị đưa vào hoạt động, ngày 17 tháng Mười Hai 2019. Ảnh Li Gang/Xinhua via
Getty) (Xinhua/Li Gan)

Trung Quốc đã sẵn sàng hạ thủy tàu sân bay mới nhất, tân tiến nhất – một bước đi
quan trọng giúp hải quân nước này mở rộng hoạt động quân sự trên biển xa.
Hình ảnh vệ tinh mới nhất của công ty viễn thám Maxar Technologies được báo
The Wall Street Journal phân tích cho thấy hàng không mẫu hạm (HKMH) thứ ba,
do Trung Quốc tự đóng, tạm gọi là Type 003, có thể sẽ được hạ thủy trong vài tuần
hoặc vài ngày tới từ nhà máy đóng tàu Giang Nam ở Thượng Hải. Hiện Trung
Quốc đã có hai HKMH: Chiếc thứ nhất có tên Liêu Ninh (Liaoning), được cải tạo
từ một vỏ tàu cũ mua của Ukraine và chiếc thứ hai có tên Sơn Đông (Shandong),
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do Trung Quốc tự đóng theo mẫu của tàu Liêu Ninh. Cả hai tàu này đều thuộc lớp
tàu Kuznetsov của Liên Xô cũ, mũi tàu dốc lên để phi cơ chạy đà cất cánh.
Theo các nhà phân tích, so với tàu Liêu Ninh và tàu Sơn Đông, HKMH mới của
Trung Quốc lớn hơn, tân tiến hơn, sử dụng công nghệ phóng điện từ để phóng phi
cơ, tương tự như các HKMH của Mỹ và Pháp.
Hình ảnh vệ tinh do Maxar chụp ngày 31 Tháng Năm cho thấy bến tàu nơi con tàu
Type 003 đang nằm ụ đã bị dọn sạch; các tàu nhỏ và công việc của xưởng đóng tàu
mà hình ảnh cho thấy đã ở đó chỉ 10 ngày trước nay đã chuyển đi nơi khác. Hôm
Thứ Sáu tuần trước, Trung Quốc cũng đã thông báo cấm tàu thuyền đi lại trong
khu vực gần nhà máy đóng tàu Giang Nam – một dấu hiệu cho thấy sắp có cuộc hạ
thủy lớn.
Ông Matthew Funaiole, thành viên cấp cao trong Dự án China Power tại Trung
tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) cho biết, việc dọn dẹp đó sẽ cho
phép hải quân Trung Quốc hạ thủy tàu sân bay vào sông Dương Tử. Ông cũng lưu
ý Bắc Kinh có thể hạ thủy con tàu vào ngày lễ quốc gia, Lễ hội Thuyền Rồng (tức
là tết Đoan Ngọ ở Việt Nam), bắt đầu vào ngày mai Thứ Sáu 3 Tháng Sáu.
Việc hạ thủy HKMH chỉ là bước đầu, có thể còn nhiều năm và nhiều việc phải làm
trước khi một HKMH có thể hoạt động đầy đủ. Một quan chức Hoa Kỳ cho biết,
con tàu có thể hạ thủy nhưng việc xây dựng nó vẫn đang được tiếp tục. “Có nhiều
việc quan trọng phải làm trước khi tàu sân bay có thể ra khơi và bắt đầu chạy thử
nghiệm”, quan chức này nói với báo The Wall Street Journal.
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Hinh 2. HKMH đầu tiên của Trung Quốc mang tên Liêu Ninh – được cải tạo từ một vỏ tàu cũ mua của Ukraine – rời cảng Hong
Kong hôm 11 Tháng Bảy 2017. Từ đó đến nay TQ đã có thêm HKMH Sơn Đông và sắp hạ thủy một HKMH mới nữa. Ảnh Roy
Issa/South China Morning Post.

“Sau khi đi vào hoạt động, HKMH thứ ba của Trung Quốc sẽ mở rộng đáng kể khả
năng của hải quân nước này trong việc bảo vệ các lợi ích ở vùng biển gần đồng
thời cho phép [Hải quân Trung Quốc] triển khai sức mạnh ra xa lục địa Trung
Quốc,” ông Funaiole nói.
Ông Funaiole cũng cho rằng, việc xây dựng HKMH thứ ba phản ánh bước tiến ổn
định của Trung Quốc trong việc mở rộng hạm đội hải quân và dự báo Trung Quốc
có thể tiếp tục đóng các HKMH thứ tư, thứ năm, thậm chí là thứ sáu.
Cho đến nay, Hoa Kỳ vẫn dẫn đầu thế giới về số HKMH được triển khai, với 11
chiếc.
Tuy nhiên, theo chuyên gia Bryan Clark của Viện Hudson, sức mạnh của HKMH
tùy thuộc vào năng lực của các phi đội máy bay chiến đấu mà nó chuyên chở và
Trung Quốc còn phải đi một chặng đường dài trong việc phát triển đội chiến đấu
cơ thế hệ kế tiếp, gọi là Thành Đô J-20, tương thích với hàng không mẫu hạm.
“[Việc hạ thủy HKMH mới] không phải là một bước phát triển quan trọng bởi vì
điểm yếu trong năng lực của HKMH Trung Quốc là phi đội”, ông Clark nói.
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Nhưng ông cho rằng, trong khoảng ba, bốn năm nữa, khi Trung Quốc nâng cấp
được các phi đội hải quân của họ thì Hoa Kỳ có thể phải đối mặt với một đối thủ có
năng lực hơn trong khu vực. “Đó có thể là một thách thức [cho hải quân Hoa Kỳ]
vì nó mở rộng tầm hoạt động của không lực Trung Quốc ra xa hơn nhiều,” ông
Clark nói.
Năm ngoái, trong báo cáo thường niên về quân đội Trung Quốc gửi tới Quốc Hội,
Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ nhận định, HKMH mới có thể hoạt động vào năm 2024.
Kích thước lớn và hệ thống phóng tân tiến của nó “sẽ giúp cho nó mở rộng tầm
hoạt động và tính hiệu quả của các chiến đấu cơ cất cánh từ HKMH”.
Báo cáo cũng cho biết Bắc Kinh đang nghiên cứu, phát triển các phiên bản chiến
đấu cơ tấn công và tác chiến điện tử mới có thể cất cánh từ HKMH, nâng cấp năng
lực chống tàu ngầm để bảo vệ các HKMH và các tàu ngầm của họ.
Trung Quốc hiện có lực lượng hải quân lớn nhất thế giới, với khoảng 355 tàu mặt
nước và tàu ngầm, theo báo cáo của Bộ Quốc Phòng Mỹ.
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Giới thiệu sách Chạy đua vũ trang của nhóm tác giả Loan
Mỹ và Tôn Phi.

Hinh 3. Ảnh bia sách Chạy đua vũ trang của Tập đoàn xuất bản Charlie.

Tên sách: Chạy đua vũ trang.
Tác giả: Loan Mỹ, Tôn Phi.
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Tên lửa Himars ‘xuất chiêu’, Nga thương vong nặng nề ở Đảo Rắn

Mỹ tiết lộ rằng 60 binh sĩ Ukraine đã hoàn thành khóa đào tạo về cách sử dụng hệ
thống tên lửa “Himars”. (Ảnh: Loma)
Lực lượng vũ trang Ukraina đã tiến hành một cuộc tấn công dữ dội vào Đảo Rắn
do Nga chiếm đóng ở phía tây Biển Đen vào sáng sớm ngày 20. Hàng chục vụ nổ
đã xảy ra trong khu vực đóng quân của quân đội Nga.
Theo các báo cáo, quân đội Nga đã bị thương vong nặng nề và các nhân chứng đã
nhìn thấy những quả tên lửa từ không trung hướng tới đảo. “Kênh 24” của Ukraina
đưa tin rằng Hệ thống tên lửa đa năng cơ động cao M142 “Himars” do Mỹ viện trợ
có thể được quân đội Ukraina sử dụng lần đầu tiên để phát động cuộc tấn công.
Báo cáo dẫn các nguồn tin tình báo cho biết, cuộc tấn công của Ukraina đã khiến
nhiều quân Nga thiệt mạng. Theo các nhân chứng, tên lửa bay về phía Đảo Rắn từ
4 giờ sáng ngày 20, sau đó hàng chục tiếng nổ vang lên.
Theo một số phương tiện truyền thông Ukraina đưa tin, ngay sau cuộc tấn công
vào các vị trí của quân đội Nga trên đảo Rắn, một vụ nổ đã xảy ra ở Odessa, thành
phố cảng Biển Đen của Ukraina. Người ta nghi ngờ quân đội Nga trả đũa vụ tấn
công đảo Rắn. Tên lửa ở Odessa bị lực lượng phòng không Ukraina bắn hạ.
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Liệu “Himars” có đóng góp gì trên chiến trường Nga-Ukraina hay không vẫn chưa
được xác nhận. Tuy nhiên, Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng
Liên quân Mỹ mới đây tiết lộ rằng 60 binh sĩ Ukraina đã hoàn thành khóa đào tạo
về cách sử dụng hệ thống tên lửa “Himars” và những vũ khí này sẽ được đưa vào
chiến trường vào cuối tháng.
Hoa Kỳ cho biết “Tên lửa nhiều dẫn đường” do Ukraina phóng có tầm bắn khoảng
70 km. Phía Hoa Kỳ đã đồng ý cung cấp thông tin tình báo về vấn đề này.
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