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Bản đồ “kỳ lạ” trên Environmental Research Letters - Ảnh chụp

từ website của IOPScience

Lại xuất hiện bản đồ đáng ngờ

Thời gian qua, nhiều cá nhân, tổ chức người Việt trên khắp thế

giới liên tục phát hiện và phản đối các tác giả Trung Quốc lồng

bản đồ có đường lưỡi bò gần ôm trọn biển Đông vào những bài

báo khoa học.

Các tạp chí như Waste Management và Nature đã có phản hồi

chính thức khẳng định bản đồ phi lý này không có chỗ trong các

ấn phẩm khoa học không liên quan đến vấn đề tranh chấp chủ

quyền.

Tuy nhiên, mới đây ấn phẩm Environmental Research Letters

thuộc nhà xuất bản IOPScience đăng một bài nghiên cứu của một

nhóm tác giả Trung Quốc và Ý, trong đó có các bản đồ gây nhiều

lo ngại mới. Cụ thể, trong bài Changes in snow cover over China

in the 21st century as simulated by a high resolution regional

climate model về lượng tuyết phủ ở Trung Quốc trong thế kỷ 21 có nhiều bản đồ nước này không kèm đường lưỡi bò.

Thế nhưng ở góc phải phía dưới của các bản đồ lại xuất hiện một phụ đồ nhỏ thể hiện gần như toàn bộ biển Đông và lãnh thổ

Việt Nam mà không có bất cứ chú thích hay diễn giải nào. Điều này có thể gây ngộ nhận rằng khu vực trong bản đồ nhỏ này

cũng thuộc Trung Quốc. Thiết nghĩ cộng đồng người Việt trong ngoài nước và các cơ quan hữu trách cần lên tiếng yêu cầu giải

thích rõ ràng, tránh chuyện lập lờ nhằm phục vụ cho mục đích nào đó.

TS Lê Văn Út
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