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nhập dầu từ Nga là vì muốn ổn định lại giá xăng dầu không cho tăng nữa.

anhhaila
Một chính quyền, một nội các, một guồng máy điều hành quốc gia " Nhân sự thì
đông,Nhân tài không có " thì hậu quả là ...Xuống Hố Cả Nước ... sau Nga,
Trung Quốc, bây giờ là Venezuela, chính quyền Biden đang cố gắng mở bang giao
với các nước độc tài, đảng trị, để đổi lấy xăng dầu. Chính trị Hoa Kỳ đang bị " Biến
đổi khí hậu " rồi.

phokhuya :
Bác không thấy rõ ràng Bú Đần đã lớn tiếng rộng họng trong bài diễn văn vừa rồi
hay sao?Trong 40 năm qua, chưa có TT nào giỏi hơn tôi hết. Chỉ trong một năm sau
khi rãi tiền thuế cho dân nằm nhà. Bây giờ họ đi làm lại rồi, vì thế "thất nghiệp giảm
xuống thấp nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.”

Chuyện 13 người lính chết ở A Phú Hãn không phải là do tôi, mà là do Trump. Chính
Trump không rút quân về hết, nên tôi chỉ làm phần còn lại thôi..

Xăng dầu lên giá à? Cũng tại Trump. Chính Trump đã đóng băng tài khoản của IRAN
để buộc Mỹ phải mua dầu từ Nga. Tôi tiếp tục nhập từ Nga là vì muốn ổn định lại giá
xăng dầu không cho tăng nữa.

Còn chuyện mở lại Keystone Pipeline là tuyệt đối không thể.Công trình này sẽ làm
tổn hại bầu khí quyển và ảnh hưởng trầm trọng đến biến đổi khí hậu trong một ngàn
năm tới. Nhưng quan trọng nhất là sẽ ảnh hưởng đến cổ phần mà gia đình tôi đang có
ở Nga.

anhhaila



Bước lên bục tính đọc diễn văn này bác , mà không biết đứa nào chơi xấu dấu bùa
linh, thầy bảy đần không có bùa không thèm chơi nữa quay đi vô một mạch luôn ...
chết thằng nào ráng chịu..Bác quên rằng những tiểu bang DC bây giờ kiến nghị
cho học sinh điểm nào cũng được đậu sao? Thằng Đần cũng là luật sư hạng F, nên
bây giờ người ta hay gọi một cách kính cẩn là F*ck you Biden đó.

Mỹ cấm dầu của Nga,nhưng còn uranium?Lệnh cấm của Joe Biden đối với việc Mỹ
nhập cảng dầu và các sản phẩm năng lượng khác, được công bố hôm qua thứ
Ba, Nhưng không bao gồm lệnh cấm nhập cảng uranium cho các nhà máy điện hạt
nhân Mỹ .

Ngành công nghiệp điện của Mỹ phụ thuộc vào Nga và Kazakhstan, Uzbekistan để
cung cấp khoảng một nửa lượng uranium cho các nhà máy điện hạt nhân của họ.
Toà bạch ốc tiếp tục cho phép nhập cảng uranium từ Nga bất chấp việc Moscow
xâm lược nước láng giềng Ukraine.

Hoa Kỳ không sản xuất hoặc chế biến uranium, mặc dù một số công ty cho biết họ
muốn được sản xuất trong nước ở Texas hoặc Wyoming nếu các nhà sản xuất điện hạt
nhân ký hợp đồng cung cấp dài hạn.

Tài liệu của Toà bạch ốc được công bố sau khi ông Biden tuyên bố lệnh cấm khai
thác dầu và tóm tắt các lệnh trừng phạt Nga nhưng không đề cập đến uranium.

Việc sản xuất uranium của Nga được kiểm soát bởi Rosatom, một công ty nhà nước
do Tổng thống Nga Vladimir Putin thành lập vào năm 2007. Công ty này là một
nguồn doanh thu quan trọng của Moscow, và việc Mỹ tiếp tục nhập cảng uranium
đang đặt ra câu hỏi về thực tế là Mỹ vẫn hỗ trợ nền kinh tế Nga.

Hãy xem xét kỹ hơn các hành động của Biden kể từ tháng 1 /2021 và những
thông điệp mà Biden gửi cho Putin.



Vladimir Putin không cần chiếc đèn xanh, mà Joe Biden
đã bật sẵn để các lực lượng Nga trông thấy, cho một
“cuộc xâm phạm ” vào Ukraine, trong cuộc họp báo marathon
vào thứ Năm tuần trước.

Tổng thống Nga đã biết Tổng tư lệnh Hoa Kỳ không thể ngăn
cản ông ta ngay cả khi muốn làm vậy. Chắc chắn, Putin đã
thấy được kết quả thăm dò dư luận và biết rằng những
vướng mắc từ nước ngoài sẽ không giúp ích gì cho một đảng
Dân chủ của Biden đang bị giảm bớt sự ủng hộ của dân chúng.

(Lee Smith là một nhà báo kỳ cựu, là thành viên cao cấp tại
Viện Hudson, khách mời thường xuyên của Fox News, CNN
và France 24)
Hãy xem xét kỹ hơn các hành động của
Biden kể từ tháng 1 /2021và những
thông điệp mà Biden gửi cho Putin.

(CENTER FOR SECURITY POLICY by Andrei Illarionov,
Senior Fellow – )

Các chính sách của Hoa Kỳ hiện đang trái ngược với
những gì Biden từng nói rằng ông sẽ làm.

Các chính sách được dự kiến   của Mỹ sẽ là ngăn chặn
việc kẻ xâm lược (Nga) có thể thực hiện các hành động
quân sự mới, đồng thời hỗ trợ nạn nhân (Ukraine).

Nhưng các chính sách thực tế của chính quyền Biden
lại hoàn toàn ngược lại – nó cung cấp hỗ trợ kinh tế và
chính trị đáng kể cho kẻ xâm lược và giảm dần sự ủng
hộ cho nạn nhân.

Hành động của Biden khiến Putin trở thành người hưởng
lợi không thể tranh cãi

Chính sách yếu kém này đã làm tăng khả năng gây hấn
mới từ Putin. Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn các hành
động của chính quyền Biden kể từ tháng 1 /2021
và những thông điệp mà Biden gửi cho Putin.

Phần mở rộng START-3.

Việc Tổng thống Donald Trump từ chối đồng ý gia hạn
vô điều kiện Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược
(START-3) đã tạo ra một cơn đau đầu cho Putin và gần
như không thể chịu nổi gánh nặng về ngoại giao, an ninh
và tài chính đối với ông ta trong nhiều năm tới.

Nhưng một trong những hành động đầu tiên



của Biden là gia hạn START-3, chỉ 4 ngày sau cuộc điện đàm ngày 25/1 với Putin.

Việc gia hạn vô điều kiện của Biden đối với hiệp ước đã mang lại cho Putin một món
quà tài chính quý giá trị giá hàng trăm tỷ đô la, bằng cách hạn chế Hoa Kỳ chiến
lược hiện đại hóa hạt nhân,

do đó giúp Putin giảm bớt “nhu cầu” phải đổ nhiều tiền hơn vào việc nâng cấp vũ khí
chiến lược của riêng mình. Biden đã giải phóng bàn tay của Putin cho các hoạt động
quân sự có thể xảy ra, đặc biệt là chống lại các nước láng giềng.

Đường ống dẫn khí Nord Stream-2
Vào tháng 12 năm 2019, chính quyền Trump đã áp đặt các biện pháp trừng
phạt khiến việc xây dựng đường ống Nord Stream 2 từ Nga đến Đức bị dừng.

Nhưng vào ngày 24 tháng 1 năm 2021, bốn ngày sau nhiệm kỳ tổng thống của
Biden, việc xây dựng trở lại và các đường ống mới đã được đặt bắt đầu từ ngày 6
tháng 2.”

Hành động của Biden khiến Putin trở thành người hưởng lợi không thể tranh cãi.

Đòn bẩy trao tay
Tuy nhiên, vào tháng 5 năm ngoái, chính quyền Biden đã từ bỏ các lệnh trừng phạt
lưỡng đảng đó, cho phép Nord Stream tiếp tục hoạt động. Khi làm như vậy, họ đã
chuyển giao đòn bẩy cho người Nga và khiến Ukraine phải chịu đựng tình trạng như
hiện nay.

Một số giả thuyết cho rằng Biden chỉ đơn giản là đảo ngược thành tựu quan trọng
của chính quyền Trump chỉ vì thù hận.

Một giả thuyết gây tai tiếng xấu hơn cho rằng vì con trai của ông, Hunter Biden, phục
vụ trong hội đồng quản trị của Burisma, một công ty khí đốt Ukraine,nên Tổng thống
Biden,ít nhất, đã xuất hiện xung đột lợi ích.

Để làm cho vấn đề tồi tệ hơn, Hunter “đã nhận được một số tiền chuyển khoản 3,5
triệu đô la từ Elena Baturina, vợ của cựu thị trưởng Moscow,” theo một báo cáo của
Quốc hội.

Không thể nói chắc chắn liệu có tồn tại một xung đột lợi ích như vậy hay không.
Nhưng các nhà lãnh đạo của cả hai đảng chắc chắn rằng việc Trump ngăn chặn
đường ống dẫn khí đốt này của Nga là việc làm đúng đắn.

Và Biden bằng cách cho phép nó tiếp tục xây dựng, Hoa Kỳ đã mất đi đòn bẩy quan
trọng đối với Matxcơva. Biden hiện đang cố gắng lấy lại đòn bẩy mà ông ta đã mất,
nhưng quá ít ỏi, quá muộn rồi.

Các biện pháp trừng phạt mới của ông được đưa ra sau khi quân đội Nga đã tiến vào
Ukraine. Thật không may, có vẻ như đã xảy ra những thiệt hại.

“Tôi hy vọng rằng một ngày nào đó, Biden sẽ phải giải thích tại sao dầu của Canada
gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu, .....nhưng khí đốt của Nga thì lại không....…”



Cách tiếp cận thiển cận của Biden
Thật không may, Tổng thống Biden đã có một cách tiếp cận thiển cận để xoa dịu phe
phái theo tư tưởng tự do cấp tiến của mình.

Người Mỹ thì lại đang xem xét kết quả của nó ngay tại những máy bơm xăng. Giá
xăng tiếp tục tăng. Và chúng ta đã mất khả năng chống lại chính sách năng lượng của
Nga vì chúng ta bị suy yếu đáng kể từ quan điểm sản xuất năng lượng.

Ở đây, ở bang Nam Dakota, giá xăng cao đang gây hại cho tất cả mọi người. Đó là
một chặng đường dài để lái xe đến bất cứ nơi nào trong tiểu bang nông thôn của
chúng tôi.

Mùa đông dài lạnh giá của chúng ta còn lâu mới kết thúc. Và do tình trạng lạm phát
dưới chính quyền Biden, chi phí nhiên liệu tiếp tục tăng.

Tôi hy vọng rằng một ngày nào đó, Biden sẽ phải giải thích tại sao dầu của Canada
gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu, nhưng khí đốt của Nga thì lại không.

Putin có thể đưa ra kết luận của riêng mình. Sự khác biệt rõ rệt giữa các chính sách
của Biden đối với Nga (sự kết hợp giữa chỉ trích công khai vừa phải với sự hỗ trợ tài
chính hữu hình) và Ukraine (sự kết hợp của khen ngợi bằng lời nói với việc rút lại sự
hỗ trợ thực sự bằng hành động), rõ ràng đến mức chúng không thể bị bỏ qua bởi
những người quan sát chăm chú và người thụ hưởng là Vladimir Putin.

Biden đã đánh mất lòng tin của người dân Mỹ do cách thức hỗn loạn khi rút quân Mỹ
khỏi Afghanistan. Cũng tệ như thực trạng ở Afghanistan, cuộc khủng hoảng Ukraine
hiện tại có thể còn tồi tệ hơn bởi vì ông ta đang cổ xúy cho Nga, kẻ thù địa chính trị
lâu đời của chúng ta.

Trong câu chuyện về hai đường ống này, chính sách đối ngoại tai hại của Biden và
chương trình nghị sự về năng lượng đan xen nhau. Thất bại kép của ông ta đang
đặt quốc gia của chúng ta, và toàn bộ thế giới tự do, vào tình thế nguy hiểm.

Về tác giả: TS. Andrei Illarionov là một nhà kinh tế học và nhân vật đại chúng người
Nga sống tại Washington, D.C., Hoa Kỳ.

https://centerforsecuritypolicy.org/author/andrei-illarionov/


Van Dang
Ông này tiến thân bằng đầu..gối! Trước thì không biết, lúc ra tranh cử cho tới giờ đã
3 lần rồi! Sau này các lãnh đạo thế giới gặp mặt nên yêu cầu ông ta quỳ để diện kiến.
Nhất là Tập cận Bình buộc ông ta quỳ để đối thoại!.

Nhu Y Pham
Ông..Biden..quen..cách..quỳ..gối..nên..không..còn..nhớ..địa..vị..của..mình..là..đâu!!!!!

Hiep Tran
Chó biden là một thằng già ngó ngẩn, bệnh hoạn.. Đ... biết mình là ai gặp ai cũng
quỳ.. ở đâu cũng quỳ .. C. C nào cũng quỳ.. Đất nước Mỹ vô Phước gặp một thằng
bệnh hoạn nắm quyền Tỏng Thống

Dân Nguyen
Tôi kính phục và ngưỡng mộ O’Neal Saddler . Anh là một người Mỹ chân chính và là
một anh hùng của nước Mỹ.

Chúng ta chỉ quỳ gối trước đấng Toàn Năng và đứng nghiêm mình kính cẩn để tỏ
lòng tôn trọng và biết ơn nước Mỹ và những người đã hy sinh cho một nước Mỹ dân
chủ, tự do và bình đẳng mà chúng ta đang được thừa hưởng hôm nay.

Việt-Nga tăng cường hợp tác giữa lúc Nga bị thế giới chế tài
VOA

https://www.facebook.com/people/Van-Dang/100009002857611/
https://www.facebook.com/nhuyhm
https://www.facebook.com/people/Hiep-Tran/100009957371784/
https://www.facebook.com/people/D%C3%A2n-Nguyen/100016056018775/


Nga công bố triển vọng hợp tác với Việt Nam trong thời gian tới giữa lúc bị thế giới
cô lập về kinh kế, trong khi những biện pháp chế tài mạnh mẽ từ phương Tây đối với
Moscow đã khiến Việt Nam phải dừng xuất khẩu cá da trơn sang nước này.

Việt Nam, một đối tác chiến lược thân cận của Nga, nằm trong số các quốc gia bỏ
phiếu trắng hồi tuần trước cho nghị quyết của Liên Hợp Quốc nhằm kêu gọi Moscow
chấm dứt cuộc xâm lược tại Ukraine.

Giữa lúc phương Tây và một số quốc gia châu Á, trong đó có Nhật, Hàn Quốc và
Singapore, áp đặt các chế tài nặng nề nhất từ trước tới nay đối với Nga thì Thông Tấn
Xã Việt Nam hôm 2/3 đưa ra thông tin về triển vọng tăng cường hợp tác kinh tế giữa
Việt Nam và Nga.

Phóng viên TTXVN tại Nga cho biết cổng thông tin điện tử chính thức của thành phố
Moskva, tức Moscow, của Nga hôm 2/3 công bố số liệu tổng kết trao đổi thương mại
giữa Moscow với Việt Nam trong năm 2021, theo đó kim ngạch xuất khẩu của thủ đô
Nga với các địa phương đạt 3,9 tỉ USD và đạt mức tăng trưởng 36% so với năm trước
đó, theo Viet Nam Plus.

Phó Thị trưởng Moscow được tờ báo của TTXVN trích lời nói rằng Việt Nam “là một
trong những đối tác quan trọng (của Nga) ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.” Bản
tin của Viet Nam Plus còn trích dẫn lời Giám đốc sở Đầu tư và Chính sách Công
nghiệp Moscow, Alexander Prokhorov, nói về các “xu hướng tích cực” trong hợp tác
giữa hai nước với các con số tăng trưởng trong kim ngạch xuất khẩu nhiều mặt hàng.

Tờ báo của TTXVN còn nhắc lại cuộc gặp giữa Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga,
Đặng Minh Khôi, với Cố vấn Tổng thống Liên bang Nga, Anton Kobyakov, trong đó
phía Nga “bày tỏ tin tưởng rằng hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư giữa hai nước
có nhiều tiềm năng tăng trưởng.”

Dù Hà Nội không tuyên bố bất kỳ chế tài nào về kinh tế lên Nga, quốc gia đang là nhà
cung cấp vũ khí hàng đầu cho Việt Nam, nhưng Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ
sản Việt Nam (VASEP) hôm 7/3 tuyên bố phải tạm ngừng xuất khẩu cá da trơn sang
Nga vì chiến sự.



Nga là một trong những thị trường tiềm năng nhất của cá tra Việt Nam với giá trị
xuất khẩu đạt 32,5 triệu USD vào năm ngoái, tăng 72,5% so với năm trước đó, theo
VASEP. Hiệp hội này nói rằng họ ngừng xuất khẩu mặt hàng này sang Nga vì, theo
các nhà xuất khẩu, người mua không có khả năng thanh toán vì lệnh trừng phạt.

Các chế tài chưa từng có của phương Tây đã gạt các ngân hàng Nga ra khỏi hệ thống
thanh toán toàn cầu SWIFT vì vụ xâm lược của Nga ở Ukraine. Bên cạnh đó, Visa và
Mastercard cũng vừa công bố đình chỉ mọi hoạt động ở Nga và ngừng tất cả các giao
dịch ở đó.

Theo VASEP, các biện pháp trừng phạt tài chính này đã khiến đồng Ruble của Nga
mất giá và do đó nhiều nhà nhập khẩu không muốn trả tiền đơn hàng. Hiệp hội này
cho biết các doanh nghiệp của Việt Nam đã tạm ngừng ký các đơn hàng xuất khẩu cá
tra đi Nga cho dù nhiều nhà nhập khẩu vẫn mong muốn tiếp tục hợp tác mà không bị
gián đoạn.

Việt Nam và nga ký hiệp định thương mại tự do năm 2015 và kim ngạch thương mại
song phương giữa Nga và Việt Nam đã tăng gấp đôi nhờ hiệp định này, đạt gần 5 tỷ
USD vào năm 2020.

Dù kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Nga không nhiều, kém xa so với gần 100
tỷ USD giữa Việt Nam và Mỹ, nhưng hợp tác với Nga chiếm khoảng 85% tổng sản
lượng khai thác dầu khí của Việt Nam.

Liên doanh VietsoPetro, sau 40 năm hợp tác, vẫn là trụ cột của ngành thăm dò và
khai thác dầu khí của Việt Nam. VOA Tiếng Việt - Cập nhật thông tin trung thực, đa
chiều về tình hình Việt Nam, quốc tế.

Xem thêm chi tiết tại link dưới đây:
https://www.youtube.com/watch?v=AnBPVQTdxP4

Chuyện vui có thật
Phóng viên :
" Thưa ngài Tổng thống, buổi tối vui vẻ, ngài có nghĩ Putin là 1 tên tội phạm chiến
tranh không?"

Biden: " Không" ... Một hồi sau ...

Biden: " Ồ , hắn ta đúng là tội phạm chiến tranh".

MỸ CUNG CẤP VŨ KHÍ MỚI CHO UKRAINE LÀ NHỮNG LOẠI NÀO?

https://www.youtube.com/watch?v=AnBPVQTdxP4
https://twitter.com/hashtag/Biden?ref_src=twsrc^tfw|twcamp^tweetembed|twterm^1504261115080937472|twgr^|twcon^s1_&ref_url=https://www.otofun.net/threads/tinh-hinh-nga-ukraine-trung-a-trung-dong-vol-153-so-dac-biet-cuoc-chien-giua-nga-va-ukraine.1811703/page-907&src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Biden?ref_src=twsrc^tfw|twcamp^tweetembed|twterm^1504261115080937472|twgr^|twcon^s1_&ref_url=https://www.otofun.net/threads/tinh-hinh-nga-ukraine-trung-a-trung-dong-vol-153-so-dac-biet-cuoc-chien-giua-nga-va-ukraine.1811703/page-907&src=hashtag_click


Reuters - CNN - AP-17.3.2022

•Nếu Switchblade được sử dụng ở Ukraine, đây sẽ là loại vũ khí quan trọng nhất
được sử dụng trong chiến đấu cho đến thời điểm hiện nay.

-Nằm trong gói viện trợ quân sự khổng lồ trị giá 800 triệu USD được công bố hôm
thứ Tư, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã quyết định cung cấp cho Ukraine các
máy bay không người lái (UAV) tấn công tự sát do Mỹ sản xuất: -Switchblade.

NBC News dẫn lời hai quan chức Quốc hội Mỹ cho biết, đây thực chất là loại tên lửa
dẫn đường tiên tiến có khả năng tấn công chính xác cao vào các mục tiêu của Quân
đội Nga đang tham chiến ở Ukraine từ khoảng cách nhiều km.

•Dòng vũ khí này hiện có hai biến thể Switchblade 300 và 600, được nhà sản xuất
AeroVironment có trụ sở tại ngoại ô Thủ đô Washington D.C, bán cho Bộ Chỉ huy các
Chiến dịch Đặc biệt của Lầu Năm Góc.

-Switchblade 300 dùng cho nhiệm vụ tấn công chính xác với mục tiêu chính là nhân
lực đối phương còn Switchblade 600 được thiết kế để tiêu diệt xe tăng và các phương
tiện bọc thép.

Các quan chức Quốc hội Mỹ không tiết lộ về biến thể nào sẽ được cung cấp cho
Ukraine nhưng cũng có thể là cả hai.

Theo NBC News, UAV Switchblade thực chất là bom robot thông minh, được trang bị
camera, các hệ thống dẫn hướng vệ tinh và chất nổ. Chúng được lập trình để tự tấn



công mục tiêu cách xa nhiều km và có thể được điều khiển bay xung quanh mục tiêu
cho đến đúng thời điểm khai hỏa. AeroVironment cho biết phiên bản Switchblade 600
có thể hoạt động liên tục trong 40 phút và ở khoảng cách lên đến 80 km.

Chúng là loại vũ khí sử dụng một lần nên được mệnh danh là “máy bay không người
lái tấn công tự sát”. Tuy nhiên, đơn giá lại rẻ hơn nhiều so với dòng tên lửa Hellfire
bắn đi từ máy bay không người lái Reaper của Mỹ. Theo một số ước tính, Switchblade
300 chỉ có giá khoảng 6.000 USD.

Cả hai phiên bản UAV này đều có thể được triển khai chỉ trong vài phút và phóng từ
ống phóng. Chúng bay nhanh hơn nhiều so với máy bay không người lái Bayraktar
TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ mà Ukraine đang sử dụng để gây sát thương cho quân Nga.

Theo NBC News, Switchblade có thể xuyên thủng hệ thống phòng không mà Nga đang
triển khai trong đội hình chiến đấu ở Ukraine. Theo các nguồn thạo tin, Quân đội Mỹ
cũng mới chỉ sử dụng Switchblade trong chiến đấu ở một số trường hợp hạn chế tại
Afghanistan hoặc ở đâu đó nhưng không công khai.

Anh là quốc gia nước ngoài duy nhất cho đến nay được phép mua Switchblade.
•Gói viện trợ mới của Mỹ trị giá 800 triệu USD tập trung vào các loại vũ khí mà
Quân đội Ukraine đã và đang sử dụng hiệu quả để chống lại Nga, trong đó có các hệ
thống phòng không.

NHỮNG VŨ KHÍ SẮP CHUYỂN GIAO
Theo Nhà Trắng thì dưới đây là danh mục các loại vũ khí mà Mỹ sẽ chuyển giao cho
Ukraine:

- 800 hệ thống tên lửa phòng không Stinger.
- 2.000 tên lửa chống tăng Javelin.
- 1.000 vũ khí chống giáp hạng nhẹ.
- 6.000 vũ khí chống tăng di động AT-4.
- 100 hệ thống máy bay không người lái chiến thuật, mà theo giới ngoại giao Mỹ đó
chính là Switchblade, loại UAV tấn công tự sát cỡ nhỏ phát nổ khi va chạm mục tiêu.
- 100 súng phóng lựu.
- 5.000 súng trường, 1.000 súng lục, 400 súng máy và 400 súng ngắn.
- Hơn 20 triệu viên đạn cỡ nhỏ, đạn phóng lựu và đạn cối.
- 25.000 bộ áo giáp và mũ bảo hiểm.

THIẾT BỊ QUÂN SỰ ĐÃ CUNG CẤP HOẶC CAM KẾT CHUYỂN GIAO
Mỹ đã cung cấp hoặc cam kết hỗ trợ 1,2 tỷ USD về an ninh cho Ukraine, bao gồm:

- Hơn 600 hệ thống tên lửa phòng không Stinger.
- Khoảng 2.600 hệ thống tên lửa chống tăng Javelin.
- 5 máy bay trực thăng Mi-17.
- 3 tàu tuần tra.
- 4 radar chống pháo và máy bay không người lái.
- 4 hệ thống radar chống súng cối.
- 200 súng phóng lựu và đạn dược.
- 200 súng ngắn và 200 súng máy.
- Gần 40 triệu viên đạn cỡ nhỏ và hơn 1 triệu đạn dành cho lựu pháo và súng cối.



- 70 xe bánh lốp đa dụng cơ động cao (HMMWV) và các loại xe khác tương tự.
- Các hệ thống thông tin liên lạc, tác chiến điện tử, áo giáp, mũ bảo hiểm cùng một số
thiết bị chiến thuật khác.
- Thiết bị quân y hỗ trợ điều trị và sơ tán.
- Thiết bị rà phá bom mìn và vật liệu nổ.
- Hình ảnh vệ tinh và dữ liệu phân tích.

Một đơn vị máy bay không người lái tinh nhuệ của Ukraine khai thác màn đêm để
tiêu diệt xe tăng và xe tải của Nga trong khi binh sĩ của họ đang ngủ
Andy Van (theo Alia Shoaib - Business Insider)

Một chiếc xe tăng của Nga nằm trên đường phố Kherson, Ukraine.

Một đơn vị máy bay không người lái tinh nhuệ của Ukraine đã tấn công các mục tiêu
của Nga bằng lựu đạn chống tăng trong khi quân đội đang ngủ.



Đơn vị bay không người lái đã tiêu diệt hàng chục "mục tiêu ưu tiên" bao gồm xe tăng,
xe chỉ huy và các phương tiện khác của Nga.

Lực lượng Ukraine đã thành công đáng ngạc nhiên trong việc sử dụng máy bay không
người lái để phá hủy thiết bị của Nga. Tờ Times of London đưa tin.

Tờ báo cho biết họ đã tiêu diệt hàng chục "mục tiêu ưu tiên" bao gồm xe tăng, xe chỉ
huy và các phương tiện khác của Nga trong các cuộc không kích vào ban đêm.

Yaroslav Honchar, chỉ huy đơn vị có trụ sở tại Kyiv, cho biết: Lực lượng Nga ngừng
di chuyển vào ban đêm và thường giấu xe tăng của họ giữa các ngôi nhà trong các
ngôi làng mà pháo binh thông thường không thể tấn công họ.

Nhưng đơn vị bay không người lái tinh nhuệ, có hàng chục "phi công" lái máy bay
chuyên nghiệp, có những phương tiện cố định này trong cơ chế hoạt động của nó.

"Chúng tôi tấn công vào ban đêm, khi người Nga ngủ", Honchar nói với tờ báo.
"Trong đêm, không thể nhìn thấy máy bay không người lái của chúng tôi."

"Chúng tôi đặc biệt tìm kiếm chiếc xe tải có giá trị nhất trong đoàn xe và sau đó
chúng tôi đánh nó chính xác và chúng tôi có thể làm điều đó thực sự tốt với thiệt hại
tài sản dân sự rất thấp. Ngay cả trong các ngôi làng, bạn có thể đến gần hơn nhiều
vào ban đêm", anh nói .

Theo tờ báo, kho vũ khí máy bay không người lái của đơn vị bao gồm từ loại thương
mại giá rẻ cho đến máy bay không người lái hạng nặng đã được sửa đổi để thả lựu
đạn chống tăng và quan sát bằng camera nhiệt.

Một máy bay không người lái Bayraktar TB2. Muhammed Enes Yildirim / Anadolu
Agency qua Getty Images.



Tờ báo cho biết, máy bay không người lái R18 có tầm bay 4km và có thể thả 5kg bom
được các chiến binh máy bay không người lái của Honchar đặc biệt đánh giá cao.
Nhóm nghiên cứu cũng sử dụng máy bay không người lái PD-1 hay Punisher do
Ukraine phát triển, có thể mang theo 3kg thuốc nổ và bắn trúng mục tiêu ở cự ly xa
30 km.

Kể từ khi Nga bắt đầu xâm lăng, các lực lượng Ukraine đã thành công trong việc sử
dụng máy bay không người lái như Bayraktar TB-2 được đánh giá cao do Thổ Nhĩ Kỳ
sản xuất để phá hủy thiết bị của lực lượng xâm lược, Justin Bronk, một nhà nghiên
cứu tại Viện Dịch vụ Hoàng gia Liên hiệp Anh (RUSI) đã viết trong The Spectator.

Bronk viết: Sự thành công của máy bay không người lái "nói lên nhiều hơn kỹ năng
của các nhà khai thác Ukraine cũng như sự kém cỏi và thất bại trong hoạt động của
các lực lượng Nga".

Theo The Times, đơn vị bay không người lái của Aerorozvidka, bay tới 300 phi vụ mỗi
ngày, hoạt động bằng hệ thống vệ tinh Starlink của Elon Musk, được kích hoạt ở
Ukraine vài ngày sau khi Nga xâm lăng.

Điều này có nghĩa là các đội bay không người lái có thể hoạt động bất kể internet
hoặc mất điện, hiện đang tràn lan trên toàn quốc.

"Nếu chúng tôi sử dụng máy bay không người lái có tầm nhìn nhiệt vào ban đêm, máy
bay không người lái phải kết nối thông qua Starlink với tên lửa và tạo ra mục tiêu thu
được", một lãnh đạo của Aerorozvidka nói với The Times.

Aerorozvidka sử dụng hệ thống tình báo do NATO hỗ trợ, Delta, hệ thống này thu
thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau bao gồm vệ tinh và trinh sát bằng máy bay
không người lái để xác định chính xác mục tiêu.

Điều này giúp đơn vị sử dụng hiệu quả nhất nguồn cung cấp bom hạn chế của họ,
theo The Times.



Aerorozvidka được tạo ra bởi những người đam mê máy bay mô hình vào năm 2014
và kể từ đó đã được tích hợp vào bộ tham mưu Ukraine sau thành công của các chiến
dịch chống lại lực lượng Nga ở Crimea, The Times cho biết.

Trong những tuần gần đây, những người ủng hộ từ khắp châu Âu đã quyên góp các
bộ phận của máy bay không người lái và các thiết bị khác như máy in 3D để giúp chế
tạo và sửa chữa các thiết bị bị hư hại bởi súng trường của Nga.

(Đọc bài viết gốc trên Business Insider:
https://www.businessinsider.com/elon-musk-starlink-ukraine-drone-unit-russia-tanks-
war-2022-3?nr_email_referer=1&utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_
content=Business_Insider_select&pt=385758&ct=Sailthru_BI_Newsletters&mt=8&
utm_campaign=Insider%20Select%202022-03-21&utm_term=INSIDER%20SELECT
%20-%20ENGAGED%2C%20ACTIVE%2C%20PASSIVE%2C%20DISENGAGED%
2C%20NEW)

Defense Expert Spots Massive Issue with Russia Trucks, Indicates Entire War's
About to Change
Elizabeth Stauffer - The Western Journal

Over the course of his long career with the Department of Defense, Trent Telenko
spent 10 years as an Army vehicle auditor.

Based in Sealy, Texas, he received and inspected the steady stream of military
vehicles damaged in the Iraq and Afghanistan wars. This experience has given
Telenko an eye for details that others could easily miss as well as a unique
perspective on Russia’s progress in Ukraine.

In early March, Telenko saw on social media a photograph of a Russian Pantsir-S1
missile system located near the Ukrainian city of Kherson. His eyes went immediately
to the system’s tires.

Rather than using high-quality, more expensive tires that could support the
tremendous weight of the Pantsir-S1, the Russian army had opted for cheaper,
low-quality, Chinese-made tires. He also noticed they were in terrible shape because
they had not been properly maintained.

In a widely read Twitter thread, Telenko identified the problems caused by the
Russian army’s failure to properly maintain not only this specific Pantsir, but neglect
of the entire fleet.

Telenko’s analysis captured the attention of media outlets from The Economist to
ABC News.

In the clip below, Telenko explained to ABC anchors how the Russian military’s
inattention to critical safety measures is bogging its forces down and undermining its
progress in the war. He noted that he “could tell at a glance” what was wrong with

https://www.westernjournal.com/author/estauffer/?ff_source=facebook&ff_medium=conservativetribune&ff_campaign=manualpost&ff_content=2022-03-21
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.westernjournal.com/defense-expert-spots-massive-issue-russia-trucks-indicates-entire-wars-change/?utm_source=Facebook&utm_medium=PostTopSharingButtons&utm_campaign=websitesharingbuttons&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://twitter.com/share?url=https://www.westernjournal.com/defense-expert-spots-massive-issue-russia-trucks-indicates-entire-wars-change/?utm_source=Twitter&utm_medium=PostTopSharingButtons&utm_campaign=websitesharingbuttons&utm_medium=CTWebsite&utm_source=Twitter&utm_campaign=social&text=Defense Expert Spots Massive Issue with Russia Trucks, Indicates Entire War's About to Change via @WestJournalism
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the tires on Russian trucks: Neglected maintenance that would destroy the usefulness
of the army’s vehicles.

Telenko published a new thread on Saturday in which he discussed “Operational
Attrition,” a concept he defines as the “loss of vehicles without a shot being fired.”

“That is, just by operating vehicles, you lose some of them because they break,” he
wrote. “This gets a lot worse in combat. Each mile traveled by a military truck in war
is between 10 and 20 miles wear. This is simple. Truck drivers abuse trucks because
they don’t want to die.”

Telenko participated in three U.S. Army “Reset” programs from 2003 to 2008. The
goal was to repair damaged FMTV trucks (family of medium tactical vehicles). And
he was tasked with performing “induction inspections of IED blast damaged trucks.”

Describing their condition, he wrote, “None of those vehicles ran, but mainly because
they had been picked over for parts. There were not that many miles on them, but
goodness was there oil leaks, sludge, leaky radiators, carbon build ups & the
suspensions were beat to h–l. Cab glass was noticeable by its absence.”

“This was in an Army that has professional NCO’s that lived, breathed and ate
preventive maintenance as a religious catechism. And the US Army enforced rest
periods for its truck drivers because it cared enough about having men & equipment
future operations,” he explained.

The Russian Army doesn’t do any of these things, he wrote. And for the past 10 years,
they were barely maintained. Now, these same trucks are being overloaded with
artillery and ammunition and sent into the war zone.

Telenko concludes that the lack of professional maintenance and wear,
unprofessional use by undertrained troops and soldier exhaustion has already and
will continue to cause high levels of “operational attrition” in their truck fleets. The
“details” that are being ignored will lead to massive issues.

He predicts in six to eight weeks, the entire Russian Army military truck fleet will be
“deadlined.”

“Between the end of April and Mid-May 2022, the Ukrainian Army will be able to
counter-attack EVERYWHERE. Because there will be NOWHERE more than 20
miles/30 km inside Ukraine where Russian troops won’t be out of food and low on
ammunition.”
Do you think Ukraine can turn back the Russian invasion?

Let’s hope Telenko is right and pray that the Ukrainians can continue to hang on.
In February, U.S. Joint Chiefs of Staff Chairman Gen. Mark Milley told lawmakers a
full-scale Russian invasion of Ukraine could take Kyiv in 72 hours.

Nearly four weeks after the Russian invasion began Feb. 24, the Russian military has
managed to reduce some cities to rubble and resorted to indiscriminate bombing and
brutal tactics, yet the Ukrainian people are still standing.
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The formidable Russian Army which greatly outnumbers the Ukrainian military in
men, artillery and equipment isn’t quite as mighty as the world had thought.

Although the government of Russian President Vladimir Vladimir Putin had unlimited
time to prepare for this invasion, Putin apparently grossly underestimated his
opponent.

His military commanders might have failed to plan the logistics of a protracted war,
without which, even the strongest army will falter.
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