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Vụ tai nạn của tàu vũ trụ SpaceShipTwo tại California ngày 31/10/2014 quả là một vố rất đau cho 

ngành du lịch không gian, mà những người nổi tiếng và lắm tiền nhiều của đang rất muốn là những 

khách hàng đầu tiên. Nhưng phải chăng giấc mơ đưa con người lên tham quan vũ trụ như vậy là đã 

tan vỡ hoàn toàn ? 

Tuy thừa nhận vụ tai nạn nói trên là một cú sốc đối với ông, nhà tỉ phú Richard Branson hôm qua đã 

tuyên bố sẽ tiếp tục chương trình các chuyến bay thương mại lên không gian. Trong một thông cáo, 

ông Brason nói : « Chúng tôi vẫn biết rằng con đường lên không gian là cực kỳ khó khăn và mọi 

phương tiện vận chuyển mới nào cũng gặp khó khăn lúc ban đầu ».  

SpaceShipTwo là phiên bản dành cho các chuyến bay thương mại, được phát triển từ 

SpaceShipOne, tàu vũ trụ tư nhân đầu tiên đã bay lên tới biên giới của không gian vào năm 2004. 

Cách đây khoảng một năm rưỡi, SpaceShipTwo đã bay thử nghiệm động cơ và hôm qua, đã bay thử 

nghiệm nhiên liệu.  

Theo dự kiến, nếu các chuyến bay thử nghiệm thành công, thì trước cuối năm nay, SpaceShipTwo 

sẽ đưa các du khách đầu tiên lên không gian. Ngoài hai phi công, tàu SpaceShipTwo sẽ chở theo 6 

du khách không gian.  

Vào tháng trước, Richard Branson đã tuyên bố với nhật báo Mỹ The Wall Street Journal rằng ông sẽ 

có mặt trong chuyến bay đầu tiên đó cùng với con trai. Sau khi tàu vũ trụ SpaceShipTwo bị rơi hôm 

qua, không biết nhà tỉ phú người Anh này còn giữ nguyên ý định này hay không.  



Dầu sao, trước khi mở chuyến bay khai trương, công ty Virgin Galactic phải tìm đủ mọi cách để xóa 

tan mối lo ngại về sự an toàn của du lịch không gian. Trước mắt, phải phải nhanh chóng xác định 

nguyên nhân tai nạn hôm qua.  

Ngoài Virgin Galactic, công ty XCOR Aerospace cũng đang hy vọng phát triển ngành du lịch 

không gian. Về phần công ty Bigelow Aerospace còn muốn đưa du khách lên các khách sạn đặt trên 

quỹ đạo Trái đất. Hiện giờ đã có hàng trăm người đặt chỗ cho các chuyến bay chỉ kéo dài vài phút 

trên tàu vũ trụ SpaceShipTwo, với giá vé 250 ngàn đôla/người. Riêng ngôi sao màn bạc Leonardo di 

Carprio đã bán đấu giá được 700 ngàn đôla cho chiếc vé dành cho người sẽ đi cùng với anh lên 

không gian.  

Theo một số nhà phân tích, do tai nạn ở California, có thể là mất nhiều năm nữa mới thực hiện được 

các chuyến bay thương mại lên không gian. Nhưng một số nhà phân tích khác thì cho rằng nên tin 

tưởng vào tiềm năng phát triển của du lịch không gian, cho dù đây không phải là một lĩnh vực dễ 

dàng.  

Để động viên tinh thần những người đi tiên phong trong lĩnh vực này, giám đốc cơ quan không gian 

Mỹ NASA Charles Bolden hôm qua đã tuyên bố rằng : « Các chuyến bay lên không gian là vô cùng 

khó khăn. Chúng tôi hoan nghênh sự say mê của tất cả những người đã dám chấp nhận những rủi 

ro để đẩy xa hơn những giới hạn của các thành công của con người ». 


