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Mạng hoàn cầu ngày 17/3 đưa tin, ngày 16/3, Bộ Quốc
phòng Đài Loan đã phủ nhận việc gần đây Thiếu tướng
quân đội TQ La Viện cho rằng quân đội hai bờ đã có
nhiều tiền lệ hợp tác về Nam Hải (Biển Đông). Xem
:
phát biểu của La Viện
Hai bờ có không gian rất lớn để phối hợp phòng ngự
Nam Hải (Biển Đông)

Gần đây, La Viện đã phát biểu cho rằng, vấn đề
bảo vệ Nam Hải (Biển Đông), hai bờ có thể hợp
tác khai thác tài nguyên dầu khí, ĐL có thể có
lợi trong việc này, nếu phía ĐL nhìn xa trông
rộng thì quyết tâm hợp tác sẽ dễ dàng hơn. La
Viện cũng cho biết, hai bờ trước đây đã có
nhiều lần hợp tác về vấn đề Nam Hải (Biển
Đông) như: năm 1974 trong cuộc chiến Hoàng
Sa, khi 2 tàu khu trục của Hạm đội Đông Hải đi
qua eo biển ĐL để đến Biển Đông, Tưởng Giới
Thạch đã bật đèn xanh; năm 1988 khi Đại lục
tiến hành đánh chiếm đá Gạc Ma, biên đội tàu
hải quân TQ đã được quân đội ĐL đóng trên đảo
Thái Bình (Ba Bình) ngầm cho phép vào neo ở
đảo này 1 tuần để nhận tiếp tế nước ngọt và
thực phẩm, cũng nhân đó tìm hiểu tình hình đối
phương, tìm cửa mở để ứng phó với quân đối
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phương, đánh chiếm đảo. Bộ QP ĐL cho biết,
sau khi điều tra các tài liệu lịch sử liên quan
như các hồ sơ quân sự đang được lưu giữ hiện
nay và “Niên giám quốc phòng” của ĐL, đều
không thấy có các ghi chép về tiền lệ hợp tác
trong vấn đề Nam Hải (Biển Đông) giữa hai bờ
như La Viện nói.
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