Bất chấp Trung Quốc phản đối, Ngủ Giác Đài chính thức phê chuẩn
bán 66 máy bay F-16V cho Đài Loan
Reuters

Đại diện của Đài Loan tại Mỹ, ngày 12/8 tiết lộ khi đối thoại với tổ chức tư vấn liên
quan của Mỹ:
Đài Loan đang thảo luận để mua thủy lôi và tên lửa hành trình để chống lại các cuộc
đổ bộ hoặc tấn công của PLA; đồng thời tích cực đầu tư cho quân đội, tuyển dụng
nhân lực để ứng phó với các mối đe dọa an ninh mạng và tăng cường khả năng
tác chiến mạng.

Đài Loan đàm phán mua các tên lửa hành trình của Mỹ để phòng thủ bờ biển
(Ảnh: newsin.us).
Theo các trang tin Đông Phương và FX168 Financial News của Hong Kong ngày
13/8 dẫn tin của Reuters cùng ngày, bà Tiêu Mỹ Cầm (Xiao Meiqin) đại diện của Đài
Loan tại Mỹ, tiết lộ hôm thứ Tư rằng Đài Loan đang thảo luận với Mỹ về việc mua
thủy lôi để kiềm chế các cuộc đổ bộ và tên lửa hành trình để phòng thủ bờ biển.

Bà Tiêu Mỹ Cầm, đại diện của Đài Loan tại Mỹ (Ảnh: Đông Phương)
TT Đài Loan Thái Anh Văn cho biết tại một hội nghị trực tuyến rằng bà đã ưu tiên coi
mở rộng và phát triển khả năng phòng thủ của Đài Loan là nhiệm vụ hàng đầu.
Bà Tiêu Mỹ Cầm nói rằng Đài Loan cũng hy vọng sẽ tăng cường khả năng phòng thủ
các đảo ở Biển Đông hiện đang kiểm soát. Bắc Kinh tuyên bố rằng gần như toàn bộ
Biển Đông là lãnh thổ của họ.

Đài Loan đang đàm phán mua thủy lôi của Mỹ để tăng cường khả năng chống đổ bộ
đường biển (Ảnh: chinatimes.com)

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 14/8 đã công bố hợp đồng bán vũ khí bao gồm 90 máy bay
chiến đấu F-16 kiểu mới, 66 chiếc trong số đó được xác nhận là bán cho Đài Loan
với tổng giá trị hợp đồng tới 62 tỷ USD. Động thái này chắc chắn sẽ khiến Bắc Kinh
nổi xung và gây căng thẳng thêm tình hình Eo biển cũng như quan hệ Trung – Mỹ.

Bất chấp sự phản dối của Trung Quốc, Bộ Quốc phòng Mỹ đã phê chuẩn bán 66 máy
bay hiện đại F-16V trị giá 62 tỷ USD cho Đài Loan (Ảnh: Sina).
Năm 2019, chính phủ Mỹ đã thông báo không chính thức cho Quốc hội kế hoạch dự
định bán chiến đấu cơ F-16V kiểu mới cho Đài Loan.
Sau một năm, trang Bloomberg đưa tin, ngày 14/8 Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo đã
phê chuẩn hợp đồng bán vũ khí gồm 90 máy bay chiến đấu F-16 kiểu mới, 66 chiếc
trong số đó được xác nhận là bán cho Đài Loan với tổng giá trị hợp đồng là 62 tỷ
USD, vượt quá giới hạn vũ khí Mỹ bán cho các khách hàng tiềm năng trong 10 năm
qua.
Đây là lần thứ hai Washington thông qua việc bán chiến đấu cơ F-16 cho Đài Loan
kể từ vụ bán 150 máy bay chiến đấu loại này cho Đài Loan lần trước vào năm 1992.
Trong một cuộc phỏng vấn hồi năm ngoái, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đài Loan
Sử Thuận Văn đã cho biết, để hiện đại hóa thiết bị quân sự, Đài Loan đã ký một thỏa
thuận mua sắm quân sự lớn với Mỹ, trong đó cho máy bay chiến đấu mới và các
thiết bị khác. Trong số đó có 66 máy bay chiến đấu dòng F-16V.
Hai chiếc đầu tiên sẽ được giao vào năm 2023 và việc giao toàn bộ 66 chiếc mới có
thể được hoàn thành vào năm 2026.

Máy bay F-16 của không quân Đài Loan bay giám sát máy bay
ném bom H-6 của Trung Quốc ở gần không phận Đài Loan (Ảnh: Apolo).
Khi Bộ Quốc phòng Mỹ công bố hợp đồng bán vũ khí vào ngày 14/8, mặc dù không
tiết lộ người mua nhưng một nguồn tin quen thuộc đã xác nhận khách mua 90 máy
bay chiến đấu F-16 mới của hãng sản xuất vũ khí Mỹ Lockheed Martin là Đài Loan
và Maroco, trong đó Đài Loan mua 66 chiếc và Maroco 24.
Nguồn tin cũng tiết lộ rằng các máy bay chiến đấu F-16V bán cho Đài Loan sẽ được
trang bị radar điện tử hàng đầu "APG-83" của hãng Northrop Grumman để tăng tầm
bắn của tên lửa dẫn đường chính xác.
Bản tin của Blomberg chỉ ra rằng, kể từ khi Tổng thống Mỹ lúc đó là George H. W.
Bush chấp thuận bán 150 máy bay chiến đấu F-16 cho Đài Loan vào năm 1992, đây
là lần thứ hai Washington bán loại máy bay chiến đấu kiểu này nhưng đã được cải
tiến cho Đài Loan.
Tổng giá trị của hợp đồng này là 62 tỷ đô la Mỹ, vượt quá giới hạn cho phép bán cho
những khách hàng nước ngoài tiềm năng của Mỹ trong 10 năm qua.
Trang tin Hoa ngữ Đa Chiều ngày 15/8 dẫn bài đăng trên Liên Hợp báo Đài Loan
cho biết, trong 66 chiếc F-16V mà Đài Loan mua, có 56 chiếc loại một chỗ ngồi và 10
chiếc loại hai ghế ngồi.
Đợt máy bay một chỗ ngồi đầu tiên sẽ được giao vào năm 2024, 2 chiếc hai chỗ ngồi
đầu tiên sẽ được giao vào quý IV năm 2023, tất cả đều được lắp hệ thống radar
điện tử APG-83 mới giúp dẫn bắn chính xác hơn.

Ngoài chiến đấu cơ F-16V, hãng Lockheed Martin cũng là hãng thầu chính thực hiện
hợp đồng bán tên lửa phòng không Patriot-3 cho Đài Loan trị giá 620 triệu USD mà
chính phủ Mỹ tuyên bố trước đó. Lockheed Martin đã bị Bắc Kinh tuyên bố trừng
phạt hồi tháng 7 vừa qua, nhưng hãng nhấn mạnh:
“việc mua bán vũ khí là giao dịch giữa hai chính phủ, công ty sẽ phối hợp chặt chẽ
với chính phủ Mỹ để bán hàng cho khách hàng quốc tế.”
Năm ngoái, Đài Loan đã được chính phủ Hoa Kỳ chấp thuận bán các máy bay chiến
đấu thế hệ mới F-16V. Thời điểm Đài Loan và Hoa Kỳ hoàn tất việc bán vũ khí lần
này là rất nhạy cảm, xảy ra hai ngày sau khi Bộ trưởng Y tế Hoa Kỳ Alex Azar thăm
Đài Loan.
Ông Azar là quan chức chính phủ Mỹ cấp cao nhất đã đến thăm Đài Loan kể từ khi
hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1979. PLA và quân đội Mỹ gần đây
cũng thường xuyên có các động thái ở Đài Loan và Biển Đông, khiến tình hình khá
căng thẳng.

Chiến đấu cơ F-16V được cải tiến với radar điện tử APG-83 mới giúp dẫn bắn chính
xác hơn và mang nhiều vũ khí hơn (Ảnh: Hk01).
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm ngày 13/7 tuyên bố rằng
quan điểm của Trung Quốc về vấn đề Đài Loan là nhất quán và rõ ràng. Trung Quốc
sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ ai, bất kỳ tổ chức nào hoặc bất kỳ quốc gia nào tách
Đài Loan khỏi Trung Quốc theo bất kỳ cách nào.
Mọi nỗ lực đi ngược trào lưu lịch sử, tạo ra “một Trung Quốc, một Đài Loan”, chia
cắt Trung Quốc sẽ bị toàn thể người dân Trung Quốc, kể cả người Hoa ở nước ngoài
kiên quyết phản đối.

Ông Ngô Khiêm nhấn mạnh, PLA sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để kiên quyết
bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, duy trì vững chắc hòa bình và ổn
định trên eo biển Đài Loan.
Chu Phượng Liên, ngày 14/7, người phát ngôn của Văn phòng Các vấn đề Đài Loan
thuộc Quốc vụ viện, tuyên bố kiên quyết phản đối việc Mỹ bán vũ khí cho khu vực Đài
Loan của Trung Quốc và phản đối bất kỳ hình thức tiếp xúc quân sự nào giữa Đài
Loan và Mỹ.
Bà nói: “Việc sử dụng vũ lực để đòi độc lập của chính quyền Đảng Dân Tiến (DPP)
sẽ không thành công mà chỉ phá hoại hòa bình và ổn định của eo biển Đài Loan,
mang lại thảm họa lớn hơn cho người dân Đài Loan”.

