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VĂNHÓAHÒABÌNH
ỞVIỆTNAM
saugầnmột thế kỷ
phát hiện và nghiên cứu
NGUYỄNKHẮC SỬ ن

Mở đầu
Tháng Giêng năm 1932, Hội nghị các nhà tiền sử
học Viễn Đông lần thứ nhất họp tại Hà Nội đã
thông qua nghị quyết thừa nhận khái niệm “văn
hóa Hòa Bình” do M. Colani đề xướng, ngoại trừ
niên đại Đá cũ của văn hóa này (Prehistoria Asia
Orientalis 1932: 11 - 12). Ban đầu, khái niệm văn
hóa Hòa Bình được đưa ra chủ yếu dựa vào tổ
hợp công cụ bằng đá với một số đặc điểm chung
như sự có mặt của những công cụ cuội ghè một
mặt với các loại hình tiêu biểu, như: rìu bầu dục,
rìu ngắn, hình đĩa, cùng chày, hòn ghè và công
cụ xương. Chúng được tìm thấy trong địa tầng
chất đầy vỏ nhuyễn thể, đôi khi còn gặp mộ táng,
di cốt người và xương răng động vật, phân bố
trong các hang động ở tỉnh Hòa Bình và một số
tỉnh xung quanh ở miền Bắc Việt Nam. Các sưu
tập văn hóa Hòa Bình được M. Colani chia thành
3 giai đoạn: Hoabinhian I - Đá cũ (Paleolithic),
Hoabinhian II - Đá giữa (Mesolithic), vàHoabinhian
III - Đá mới (Neolithic) hay Bacsonian (Colani M.
1927, 1931).

Trải qua gần một thế kỷ, một số vấn đề đặc
trưng, tính chất, niên đại và các mối liên hệ của
văn hóa Hòa Bình đã được nghiên cứu, thảo luận.
Bài viết này hệ thống lại một số vấn đề cơ bản về
văn hóa Hòa Bình ở Việt Nam và đặt nó trong bối
cảnh rộng hơn, từ đó gợi mở một số vấn đề cần
nghiên cứu trong tương lai.

1. Lịch sử nghiên cứu
1.1. Đầu những năm 1960, các nhà khảo cổ Việt

Nam bắt đầu nghiên cứu các di tích văn hóa Hòa
Bình, trên cơ sở kế thừa kết quả nghiên cứu của
người Pháp và sự giúp đỡ của các chuyên gia khảo
cổ Liên xô (cũ). Trong công trình Quá khứ nguyên
thủy của Việt Nam, một số vấn đề văn hóa Hòa
Bình được tổng kết. Trong công trình này, văn
hóa Hòa Bình được xem là một văn hóa vật chất
thuộc thời đại Đá giữa, phân bố trong các hang
đá vôi tỉnh Hòa Bình và các tỉnh xung quanh, tầng
văn hóa chứa vỏ nhuyễn thể nước ngọt. Công cụ
văn hóa Hòa Bình được làm từ đá cuội, gồm 8 loại
chính: rìu kiểu Sumatra ghè một mặt, rìu kiểu
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Sumatra ghè hai mặt, rìu tay hình ovan ghè hai
mặt, rìu dài, rìu ngắn, nạo hình ovan hoặc hình
đĩa, nạo làm từ viên cuội có rìa lưỡi ở một cạnh và
rìu Bắc Sơn. Ngoài ra còn có hòn ghè, chày, bàn
nghiền, công cụ xương, sừng và vỏ trai (Borisko-
vsky P.I. 1966: 85 - 90).

Trong những thập kỷ 60 - 70 của thế kỷ XX,
một số di tích văn hóa Hòa Bình được phát hiện
ở Đông Nam Á và Nam Trung Quốc (Mathew
J.M. 1964). Đây cũng là lúc khái niệm văn hóa
Hòa Bình được mở rộng về không gian (chung
cho cả Đông Nam Á), về thời gian (từ Pleisto-
cene sang Holocene, từ 50.000 đến 5.000 BP)
và cả thuật ngữ mới được đưa ra (một văn hóa
Hòa Bình, các văn hóa Hòa Bình, truyền thống
Hòa Bình hoặc phức hợp kỹ thuật Hòa Bình
(Hoabinhian - Technocomplex) (Solheim 1970:
145 - 162; Solheim 1972: 34 - 41; Gorman 1971).
Trước tình hình đó, năm 1992, các nhà khảo cổ
học Đông Nam Á đã họp tại Hà Nội thảo luận
về các khái niệm xung quanh văn hóa Hòa Bình.
Cuộc thảo luận này không đi đến sự thống nhất
sử dụng bất kỳ một khái niệm mới nào. Và, cuối
cùng, giới khảo cổ Đông Nam Á lại quay về sử
dụng khái niệm Hoabinhian mà M. Colani đưa ra
trước đây, đồng thời thừa nhận Hoabinhian nằm
vắt ngang từ cuối Pleistocene sang đầu Holocene
(Ha Van Tan 1994: 3 - 8).

1.2. Cho đến nay ở Việt Nam đã phát hiện 145
địa điểm văn hóa Hòa Bình. Một số vấn đề về đặc
trưng di tích, di vật, tính chất, niên đại và đời sống
cư dân văn hóa Hòa Bình đã được tổng kết (Ho-
àng Xuân Chinh 1989). Đa số các nhà khảo cổ học
Việt Nam coi văn hóa Hòa Bình là một văn hóa
vật chất, được tạo ra bởi một nhóm dân cư cụ thể,
có thể có cùng một tộc người, cư trú trong vùng
núi đá vôi miền Bắc Việt Nam. Văn hóa Hòa Bình
có niên đại từ 20.000 đến 7.000 BP, với 3 giai
đoạn phát triển: Tiền Hòa Bình (20.000 - 11.000
BP), Hòa Bình điển hình (11.000 - 9.000 BP) và
Hòa Bình phát triển (9.000 - 7.000 BP) (Nguyễn
Khắc Sử 1994: 22 - 30; 1984: 75 - 86). Cư dân
văn hóa Hòa Bình cư trú trong hang hoặc dưới
mái đá với tổ hợp công cụ gồm: rìu hình bầu dục,

nạo hình đĩa, rìu ngắn, công cụ sumatralith, rìu
mài lưỡi. Ngoài ra còn có chày, hòn nghiền, bàn
nghiền, mảnh tước, đá có lỗ xuyên thủng, công cụ
từ xương và vỏ nhuyễn thể. Người Hòa Bình chủ
yếu thu lượm các loài nhuyễn thể nước ngọt, săn
bắt các loài động vật vừa và nhỏ, chưa có bằng
chứng chắc chắn về nông nghiệp trồng trọt. Ở
Việt Nam, những di tích khảo cổ có niên đại sau
7.000 BP được gọi chung là Đá mới sau Hòa
Bình (Post-Hoabinhian), không thuộc văn hóa
Hòa Bình; còn những kỹ nghệ cuội ghè một
mặt ở ngoài Việt Nam, tương đương với văn
hóa Hòa Bình được gọi chung là kiểu Hòa Bình
(Hoabinhian-like).

2. Một số kết quả nghiên cứu mới về
văn hóaHòa Bình

2.1. Không gian cư trú
Trong số 145 địa điểm khảo cổ văn hóa Hòa

Bình hiện biết ở Việt Nam, chỉ có 2 địa điểm là
ngoài trời. Đó là di chỉ Sập Việt nằm trên thềm cổ
sông Đà, tỉnh Sơn La (Chử Văn Tần 1992: 22 - 23)
và di chỉ Mậu A nằm trên thềm cổ sông Hồng,
tỉnh Yên Bái. Di tích Mậu A có niên đại từ 13.180
đến 12.829 BP (Phạm Thanh Sơn và nnk. 2018:
12 - 18).

Số còn lại đều là di tích hang động hoặc mái
đá, phân bố trong vùng núi đá vôi một số tỉnh Tây
Bắc và Bắc Trung Bộ Việt Nam. Chúng có một số
nhóm văn hóa địa phương, phân bố trên một số
tiểu địa hình khác nhau, có sự phân biệt nhau về
địa bàn cư trú, về mật độ di tích và tỷ lệ cao của
một số loại hình công cụ trong tổ hợp công cụ
văn hóa Hòa Bình (Nguyễn Khắc Sử 1992: 1 - 13).

Trong số các nhóm địa phương, nhóm ở Hòa
Bình - Thanh Hóa có số lượng di tích lớn nhất
(106 địa điểm), được phân bố thành các cụm.Mỗi
cụm có từ 5 đến 10 địa điểm, các địa điểm này
chiếm lĩnh một vài thung lũng liền nhau. Trong
mỗi cụm thường xuất hiện một địa điểm có tầng
văn hóa dày, niên đại sớm và di vật phong phú
hơn so với các di tích xung quanh. Thí dụ, trong
cụm di tích ở huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
có 8 hang. Trong đó, Hang Chổ có tầng văn hóa
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Hình 1. Các di tích văn hóa Hòa Bình ở các tỉnh Hòa Bình, Thanh Hóa và Ninh Bình
(Nguồn: Nguyễn Khắc Sử)
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dày 3,0m, có niên đại từ 22.000 BP và di vật
phong phú. Di tích Hang Chổ được xem là điểm
tụ cư ban đầu của nhóm này, sau phát triển sang
các hang xung quanh, phản ảnh kiểu tập hợp cư
dân thời này là vừa theo địa vực, vừa theo huyết
thống (Hình 1).

Ngoài đa số người Hòa Bình sinh sống sâu
trong lục địa, chỉ có 2 nhóm sống gần bờ biển là
Soi Nhụ (Quảng Ninh) và Tràng An (Ninh Bình).
NhómTràngAn hiện biết có 12 di tích hang động,
cư trú liên tục từ 27.750 ± 100 BP đến 4.000 ±
60 BP. Đây là vùng đất thấp (2m - 3m), gần biển.
Vào khoảng 9.500 ± 30 BP, biển tiến vào vùng
thấp Tràng An, đến 6.000 năm BP, mực nước
đạt cực đại 5,5m. Lúc này, toàn bộ Tràng An
thành đảo. Trong môi trường biển, cư dân Tràng
An vừa khai thác hải sản biển, vừa săn bắt động
vật và bắt ốc trên cạn. Trong môi trường biển
đảo, cư dân ở đây thiên về sử dụng công cụ đá
vôi, loại dolomite có độ cứng cao; xuất hiện rìu
mài lưỡi và đồ gốm văn thừng. Đồ gốm ở vùng
biển cổ Tràng An có niên đại rất sớm: lớp chứa
gốm ở Hang Mòi có tuổi 7.381 ± 60 BC, gốm ở
Mái đá Vàng có tuổi 8.720 ± 235 BP và gốmMái
đá Ốc là 8.410 ± 295BP. Đây là đồ gốm sớm nhất
hiện biết ở Việt Nam và Đông Nam Á (Nguyễn
Khắc Sử 2013: 53 - 67; 2016: 64 - 73). Địa tầng
các hang động Tràng An chất đầy vỏ nhuyễn thể
biển và nhuyễn thể nước ngọt. Đây là tích tụ rác
bếp, khác với dạng cồn sò như ở bán đảoMalaysia
hoặc khác với các cồn sò điệp như Quỳnh Văn
sau đó.

2.2. Biến động môi trường
Lâu nay, người ta xem thế Holocene Đông

Nam Á là thời kỳ Tân nhiệt (Neothermic). Nghĩa
là, nhiệt độ và khí hậu của nó không khác ngày
nay. Do đó, các phương diện văn hóa của cư dân
thời kỳ này cho đến ngày nay hầu như ít biến đổi.
Nhưng những nghiên cứu gần đây đã cho thấy,
cách suy luận như vậy là quá đơn giản.

Bằng nghiên cứu cổ từ cảm (Magnetic
susceptibility) một số hang động văn hóa Hòa
Bình ở Bắc Việt Nam đã cho thấy, từ cuối Pleisto-
cene đến Holocene vùng này đã trải qua một số

pha nóng, lạnh và mát xen kẽ nhau. Trong đó, vào
thời điểm 11.400 BP đã xảy ra một đợt lạnh đột
ngột (Younger Dryas), có thể do ảnh hưởng của
đợt lạnh từ Đông Âu. Vào thời điểm từ 11.400 -
8.800 BP, Bắc Việt Nam là giai đoạn mưa nhiều.
Bằng chứng là tốc độ hình thành trầm tích hang
động văn hóa Hòa Bình tăng khoảng 10 lần so với
trước. Nghĩa là, lượng mưa cũng tăng ngần ấy
lần (Lưu Thị Phương Lan, Ellwood B. B., Nguyễn
Chiến Thắng 2009: 410 - 417).

Mưa nhiều, độ ẩm tăng, rừng mưa nhiệt đới
được mở rộng. Sông, hồ đầy nước, các loài ốc núi
(Cyclophorus sp.), ốc suối (Antimelania costula)
và hai mảnh vỏ phát triển. Nguồn thực phẩm này
đã được người Hòa Bình khai thác làm thức ăn.
Vỏ của chúng được đổ lại hang, chất thành tầng
dày 3m - 5m, như đã thấy ở hang Xóm Trại, hang
Làng Vành, Hang Chổ (tỉnh Hòa Bình), hang Con
Moong và Mái đá Điều (tỉnh Thanh Hóa). Lạnh và
mưa nhiều được xem là một trong những nguyên
nhân khiến hầu hết cư dân văn hóa Hòa Bình cư
trú trong các hang động (Nguyen Khac Su 2016:
64 - 73).

Tư liệu bào tử phấn hoa một số lỗ khoan ở
đồng bằng sông Hồng cho biết, trong giai đoạn
Holocene vùng này đã có một số chu kỳ khí hậu
xen kẽ nhau: Từ 9.950 - 9.310 BP là thời kỳ nóng/
ẩm; 9.310 - 8.850BP là lạnh/khô; 8.640-6.340
BP là nóng/khô; 6.340 - 4.530 BP là nóng/ẩm;
4.530 - 3.340 BP lạnh/ẩm; 3.340 - 2.100 BP
là nóng/khô; 2.100 - 1.720 BP là lạnh/ẩm và
từ 1.720BP đến nay là nóng/ẩm (Lizhi Zh. et al.
2006: 4 - 28).

Nhìn chung, từ 30.000 - 20.000 BP, nền khí
hậu Việt Nam cơ bản là ôn hòa mát mẻ, xen kẽ
các thời kỳ khô lạnh; từ 20.000 - 12.000 BP,
khí hậu ấm trở lại, nhưng độ ẩm vẫn còn thấp;
từ sau 12.000 BP, nền khí hậu thực sự trở nên
nóng ẩm (Ha Van Tan 1985: 81 - 86). Khoảng
6.000 - 5.000 BP biển tiến Holocene trung đạt
đỉnh cao 5,5m, làm cho nhiệt độ ấm lên, lượng
mưa giảm xuống. Sau 5.000 BP, nước biển rút
dần, con người bắt đầu khai thác đồng bằng ven
biển, xác lập các nền văn hóa biển tiền sử, giai
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đoạn trung kỳ Đá mới Việt Nam (Nguyen Khac
Su 2013: 36 - 49). Trong bối cảnh môi trường
như thế, con người từng bước chiếm lĩnh khai
phá châu thổ sông Hồng và tạo dựng ở đây
những nét đặc thù văn hóa từ sơ kỳ Đá mới qua
trung kỳ đến hậu kỳ Đá mới, rồi từ Tiền Đông
Sơn đến văn hóa Đông Sơn ở vùng này (Nguyễn
Gia Đối 2016: 3 - 18).

2.3. Kỹ nghệ văn hóa Hòa Bình
Kỹ thuật ghè một mặt (unifacial aking

technique) trong chế tác công cụ cuội là đặc thù
của cư dân văn hóa Hòa Bình. Tính ưu việt của
thủ pháp này là tận dụng được một mặt nhẵn tự

nhiên của hòn cuội, chỉ ghè một mặt cũng tạo
được rìa tác dụng sắc bén. Kỹ thuật này thường
sử dụng để chế tạo ra chopper, rìu ngắn, suma-
tralith. Trong kỹ nghệ Hòa Bình ở Việt Nam đã
xuất hiện thủ pháp ghè hai mặt (bifacial aking
technique). Kỹ thuật này thường gặp trên các
công cụ như rìu hình hạnh nhân, rìu hình bầu
dục, đôi khi trên loại rìu ngắn và sumatralith.
Có điều, kỹ thuật ghè hai mặt hầu như vắng mặt
trong các kỹ nghệ cuội hậu kỳ Đá cũ Việt Nam
và Đông Nam Á. Loại hình công cụ Hòa Bình
nổi bật vẫn là sumatralith, rìu ngắn và các tiểu
loại của nó, cùng một số công cụ cuội khác như
chopper, nạo, công cụ mảnh cuội bổ, mảnh tước,
hiếm mảnh tước tu chỉnh.

Rìu mài lưỡi lâu nay được xem có niên đại
muộn, đặc trưng cho văn hóa Bắc Sơn. Thực tế,
rìu mài lưỡi có mặt trong văn hóa Hòa Bình với
niên đại khá sớm, khoảng 20.000 BP. Chúng
thường được làm từ những viên cuội nguyên, vừa
tay cầm, hình dáng không ổn định, khác với rìu
mài lưỡi văn hóa Bắc Sơn, nơi đa số được ghè bóc
gần hết vỏ cuội, thân dày, mặt cắt ngang hình bầu
dục, vết mài ở rìa lưỡi.

2.4. Kinh tế văn hóa Hòa Bình
Những bằng chứng trực tiếp về nông nghiệp

và chăn nuôi trong văn hóa Hòa Bình còn khá
mờ nhạt. Một số nhà nghiên cứu, dựa trên phát
hiện các loại quả hạt ở hang Spirite, hang Lũng
Đa (Banyan Valley Cave) và Thẩm Pa Chan ở Bắc
Thái Lan đã đưa ra giả thuyết rằng, cư dân văn hóa
Hòa Bình đã thuần hóa thực vật đầu tiên ở Đông
Nam Á (Gorman C.F. 1971: 300 - 320; Yen D.E.
1977: 567-569). Một số xương lợn tìm thấy ở vùng
núi Papua New Guiner, niên đại 10.000 BP cũng
được xem là bằng chứng của việc thuần hóa động
vật sớm nhất ở Đông Nam Á (Bulmer S. 1975).
Thật ra, đây là những tư liệu đơn lẻ, chưa đại diện
cho hoạt động chăn nuôi và trồng trọt của cư dân
văn hóa Hòa Bình. Về nông nghiệp, có ý kiến cho
rằng, người Hòa Bình có thể đã biết chăm sóc cây
cối cho củ trước loài cây cho hạt, kiểu làm vườn
(horticulture), song giả thuyết này vẫn chưa có
chứng cứ khảo cổ học.

Hình 2.Công cụ văn hóa Hòa Bình
(Nguồn: Nguyễn Khắc Sử)
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Tư liệu khai quật các di tích văn hóa Hòa Bình
ở Việt Nam đều cho biết, cư dân văn hóa Hòa
Bình là những người săn bắt chủ yếu các động
vật vừa và nhỏ, số loài thì nhiều, nhưng số lượng
cá thể trong một loài thì ít. Người Hòa Bình ở
vùng núi có truyền thống thu lượm các loại
nhuyễn thể ốc núi và ốc suối, còn cư dân sống
trong môi trường biển, vừa khai thác nhuyễn
thể biển, vừa khai thác động thực vật cạn, theo
phổ rộng, mỗi loài một ít, không dẫn đến tuyệt
chủng một loài nào.

2.5. Nguồn gốc văn hóa Hòa Bình
Đa số các nhà khảo cổ đều xem Việt Nam là

quê hương đầu tiên của văn hóa Hòa Bình, nơi
tập trung nhiều di tích có niên đại sớm với đặc
trưng tiêu biểu, điển hình. Cổ hơn văn hóa Hòa
Bình ở Việt Nam có 2 kỹ nghệ hậu kỳ Đá cũ là
Ngườm (40.000 - 23.000 BP) và văn hóa Sơn Vi
(30.000 - 11.000 BP). Ngườm là kỹ nghệ mảnh
tước, khác văn hóa Hòa Bình; còn văn hóa Sơn Vi
được xem là văn hóa phát triển sang văn hóa Hòa
Bình (Hà Văn Tấn (chủ biên) 1998: 178 - 179).
Trong tiến trình phát triển từ Sơn Vi sang Hòa
Bình có một giai đoạn song song tồn tại (20.000
- 11.000 BP) (Nguyễn Khắc Sử 1992: 13 - 17). Kết
quả khai quật hang ConMoongmới đây cho biết,
trong địa tầng hang từ độ sâu 3,6m đến 10,14m
có mặt di tồn văn hóa khác và trước văn hóa Sơn
Vi: từ 3,6m đến 5,1m (niên đại từ 26.000 ± 1300
BC đến 36.000 ± 1.900 BC) tồn tại công cụ cuội
nhỏ, mảnh tước đá quartzit và công cụ đá vôi;
từ 5,1m đến 6,8m (niên đại 42.000 ± 2.600 BC
đến 55.800 ± 4.800 BC) tồn tại công cụ mảnh
tước đá quartz. Loại công cụ này còn gặp ở các
lớp sâu hơn nữa, từ 6,8m đến 10,14m (63.000 ±
7.300 BC đến 73.900 ± 9.900 BC) (McAdams
C., Morley M.W., Fu X. et al. 2019: 1 - 26). Như
vậy, vấn đề chủ nhân của kỹ nghệ cuội ghè hậu
kỳ Cánh tân ở Việt Nam vẫn còn phải tiếp tục
nghiên cứu trong tương lai.

Dưới góc độ ngôn ngữ tộc người, như chúng
ta đã biết, trong giai đoạn hậu kỳ Pleistocene -
sơ kỳ Holocene ở Đông Nam Á tồn tại 3 ngữ hệ
là: Nam Á, Nam Đảo và Tày - Thái. Từ năm 1906,

W.Schmidt đã đưa ra giả thuyết về một ngôn ngữ
Austric rộng lớn trùm lên cả NamÁ và Nam Đảo.
Theo Gs. Hà Văn Tấn, nếu thừa nhận một ngữ hệ
Austric lớn như vậy, thì chúng ta chỉ có thể liên
hệ nó với văn hóa Hòa Bình, một văn hóa phân
bố rộng khắp Đông Nam Á (Hà Văn Tấn 1993: 2).

Các nhà ngôn ngữ học cho rằng, sự phân
tách ngôn ngữ chung của Đông Nam Á cho
vùng lục địa và vùng hải đảo diễn ra vào khoảng
5.000 BP. Những người nói ngôn ngữ Nam Đảo
(Austronesian) cư trú ở vùng biển Đông Nam
Trung Quốc, Đông Bắc Việt Nam, Đài Loan,
Philippines và các đảo châu Đại Dương. Đây
cũng là nơi phân bố đậm đặc bôn có nấc và rìu
tứ giác. Còn ở trên bán đảo Đông Dương, nơi
được xem là khu vực hình thành ngôn ngữ Nam
Á (Austroasiatic), trùng khớp với địa vực phân
bố chính của rìu có vai (Hà Văn Tấn 1993: 1 - 6).
Các cuộc tiếp xúc giữa những cư dân nói ngôn
ngữ Malayo-Polynesien ngoài đảo với những
người nói ngôn ngữ Mon-Khmer trong lục địa,
diễn ra vào khoảng 4.000 BP, mà P. Bellwood
đã nhận ra qua tư liệu đồ gốm tìm thấy ở di chỉ
An Sơn (Long An) và Mán Bạc (Ninh Bình) (Bell-
wood P. 2009).

Dưới góc độ nhân học, trong số 38 địa điểm
văn hóa Hòa Bình ở Việt Nam tìm thấy di cốt
người, thì đại đa số là thuộc các đại chủng chưa
phân hóa, còn đan xen các yếu tố Australoid và
Mongoloid hoặc các loại hìnhMelanesien, Indone-
sien. Riêng loại hình Indonesien cổ còn tiếp tục
tồn tại ở Việt Nam cho đến giai đoạn Tiền Đông
Sơn (Nguyễn Lân Cường 1992: 5 - 12).

Nghiên cứu các cốt sọ văn hóa Hòa Bình,
một số nhà cổ nhân học mới đây cho rằng, chủ
nhân lớp cư dân Tiền Đá mới ở Đông Nam Á là
người Hoabinhian. Sự tương đồng về kích thước
sọ giữa người Hoabinhian với cư dân Melanesian
- Australian - Andaman hiện đại gợi ý rằng, con
cháu của người Hòa Bình đã chiếm cư đầu tiên
ở khu vực Đông Nam Á và là những người có
chung tổ tiên với người Melanesian và thổ dân
Australian ngày nay (Hirofumi Matsumura et al.
2015: 117 - 132).
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Hình 3.Công cụ Tiền Hòa Bình
(Nguồn: Nguyễn Khắc Sử)
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3. Văn hóa Hòa Bình trong các mối
quan hệ

(Nghệ An - Hà Tĩnh), hoặc các nhóm di tích: Eo
Bồng (Phú Yên), LàngGà (Gia Lai), Buôn Kiều (Đắk
Lắk), Thôn Tám và hang núi lửa Krông Nô (Đắk
Nông) ở Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Trong các
cư dân này đã xuất hiện kỹ thuật mài toàn thân
công cụ, các trung tâm sản xuất đồ gốm, có nơi
xuất hiện nông nghiệp hoặc chăn nuôi, nhưng vẫn
bảo lưu truyền thống chế tác công cụ và phương
thức kiếm sống và táng thức kiểu Hòa Bình. Đây
là những tư liệu ghi nhận nguồn gốc các văn hóa
trung kỳ Đá mới Việt Nam từ một gốc chung là
văn hóa Hòa Bình - Bắc Sơn.

Hình 4.Công cụ sau Hòa Bình
(Nguồn: Nguyễn Khắc Sử)

3.1. Với văn hóa Bắc Sơn ở Việt Nam
Lâu nay, văn hóa Bắc Sơn được xem là cùng

bình tuyến sơ kỳ Đá mới với cư dân văn hóa Hòa
Bình. Những di tích văn hóa Bắc Sơn đầu tiên
được H. Mansuy phát hiện năm 1906 ở vùng sơn
khối đá vôi Bắc Sơn. Trong khu vực này, H.Mansuy
và M. Colani đã phát hiện hơn 40 di tích, xác lập
sự hiện diện của văn hóa sơ kỳ Đá mới, mang tên
Bacsonian, với đặc trưng cơ bản là sự phổ biến rìu
mài lưỡi, đá có dấu lõm đôi song song (MansuyH.,
Colani M. 1925). Hiện nay, gần 60 địa điểm văn
hóa Bắc Sơn được biết đến, tồn tại từ 11.000 BP
đến 7.000 BP. Ngoài rìu mài lưỡi, đá lõm đôi, văn
hóa Bắc Sơn còn có công cụ cuội ghè đẽo kém
định hình, chày, hòn ghè, bàn nghiền, bàn mài, rìu
tứ giác, đặc biệt là những công cụ mảnh tước nhỏ
tu chỉnh kiểu kỹ nghệ Ngườm.

So với văn hóa Hòa Bình, Bacsonian phân bố
hẹp hơn, chủ yếu trong sơn khối đá vôi Bắc Sơn;
về thời gian cũng muộn hơn về niên đại mở đầu,
nhưng cùng kết thúc vào khoảng 7.000 BP. Cả
hai đều chế tác công cụ cuội, nhưng công cụ văn
hóa Bắc Sơn kém định hình hơn, riêng rìu mài lưỡi
Bắc Sơn không chỉ nhiều về số lượng, mà còn ổn
định hơn về hình dáng. Do cư trú liền kề với địa
bàn của cư dân kỹ nghệ Ngườm, nên một số di
tích văn hóa Bắc Sơn tồn tại mảnh tước nhỏ tu
chỉnh. Cũng như người Hòa Bình, săn bắt, hái
lượm của cư dân Bắc Sơn là hoạt động kinh tế chủ
đạo, chưa có bằng chứng trực tiếp về vật nuôi và
cây trồng. Cả hai cùng có mặt yếu tố chủng tộc
Melanesien và Indonesien. Đa số ý kiến cho rằng,
Hòa Bình và Bắc Sơn là 2 văn hóa độc lập, có một
giai đoạn song song tồn tại (11.000 - 7.000 BP)
và có mối quan hệ nhất định và là đại diện cho sơ
kỳ Đá mới Việt Nam trong một khái niệm chung
rộng hơn: Văn hóa Hòa Bình - Bắc Sơn.

Sau văn hóa Hòa Bình, ở Việt Nam xuất hiện
một số văn hóa trung kỳ Đá mới. Đó là văn hóa
Cái Bèo (Quảng Ninh - Hải Phòng), văn hóa Đa
Bút (Ninh Bình - Thanh Hóa), văn hóa Quỳnh Văn

3.2. Với một số kỹ nghệ đồng đại ở ĐôngNam Á
Những di tích kiểu văn hóa Hòa Bình còn

được tìm thấy trong lãnh thổ một số nước thuộc
Đông Nam Á lục địa, như: Lào, Campuchia, Thái
Lan, Myanmar và Malaysia.

Ở Lào, năm 2004, Joyce White và các đồng
nghiệp đã phát hiện hơn 10 di tích hang động
thuộc văn hóa Hòa Bình như hang Thẩm Mae,
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Mái đá Phou Phaa Khao và hang Tham Vang Ta
Leow. Các di tích này tồn tại công cụ cuội đặc
trưng cho kĩ nghệ Hòa Bình (Marwick B. et al.
2009: 25 - 27). Riêng ở di tích Thẩm Mae có mặt
công cụ hình “bàn là”, giống di vật cùng loại ở Mái
đá Điều (Việt Nam) và Sai York (Thái Lan). Ở Lào,
trong lớp sâu nhất di tích Mái đá Mouxeu Ngeub-
hinh đã tìm thấy di cốt Homo sapiens, niên đại từ
56.000 đến 45.000 ± 200 BP, nằm cùng công
cụ mảnh tước tu chỉnh làm từ đá chert. Những
lớp trên lại chứa công cụ Hòa Bình điển hình như
sumatralith, rìu hình bầu dục (Valery Zeitoun et
al. 2012: 529 - 537). Nhưng cũng có địa điểmHòa
Bình điển hình như hang ThamVang Ta Leow (tỉnh
Luang Prabang) có niên đại 9.770 ± 50 BP (White
J.C. et al. 2009: 319). Có thể nói, vùng núi đá vôi
miền Trung và Thượng Lào nằm trong không gian
văn hóa Hòa Bình.

ỞThái Lan,một số di tích kiểuHòaBình đã được
khai quật như hang Sai Yok, hang Ongbah, Hang
Spirit, hang Banyan, Thẩm Pa Chang, hang Ment,
hang Peteh Kuha, hang Heap, Khao Talu, hangMoh
Khiew, hang Lang Kamnan và Mái đá Tham Lod.
Trong đó, di tích Sai York có 3 lớp văn hóa. Lớp sâu
nhất dày trên 4m, có mặt công cụ cuội như công
cụ chặt rìa dọc, công cụ chặt lưỡi hẹp, mũi nhọn và
được liên hệ với hậu kỳ Soanian ở phía tây Punjab và
Bắc Ấn Độ. Lớp giữa thuộc kỹ nghệ Hòa Bình điển
hình, còn lớp trên thuộc hậu kỳ Đá mới (Heekeren
H.R. van, E. Knuth 1967). Một số nhà nghiên cứu
cho rằng, các kỹ nghệ cuội ghè một mặt ở Thái Lan
đều thuộc kỹ nghệ Hòa Bình và có niên đại cổ hơn
các di tích Hòa Bình ở Việt Nam, như di chỉ Tham
Lod ở lớp 8 khu 2, có niên đại 26.580 ± 250 BP,
hoặc ở hang Lang Kamnan là 27.110 BP (Schoocon-
gdej R. 2006: 22 -37).

Ở Nam Thái Lan, D. Anderson đã khai quật
Mái đá Lang Rongrien vào các năm 1983, 1985
và 1990. Di tích có 4 tầng văn hóa. Tầng trên
cùng (lớp 1 đến 4) thuộc hậu kỳ Đá mới, niên đại
4.000 BP. Tầng thứ hai dày 1,5m (lớp 5 và 6) chứa
công cụ đá kiểu Hoabinhian, niên đại 8.600 BP
- 7.000 BP. Tầng thứ ba (lớp 7) dày 1,0m không
có di vật (do đá vôi rơi xuống), nhưng tầng thứ tư

(các lớp 8, 9 và 10), niên đại từ 37.000 BP đến
37.000 BP với khoảng 90% là công cụ mảnh tước
nhỏ. Và như vậy, kỹ nghệmảnh tước cómặt trước
kỹ nghệ công cụ cuội Hoabinhian (Anderson D.
1990: 73). Cách mái đá Lang Rongrien khoảng
4km là hang Moh Khiew (tỉnh Krabi). Surin
Pookajorn đã khai quật hang này và cho biết,
hang có nhiều lớp văn hóa. Lớp chứa công cụ
Hoabinhian nằm dưới lớp chứa rìu mài và trên lớp
chứa công cụ mảnh tước, giống công cụ mảnh
ở Lang Rongrien. Nhưng khi khai quật tiếp, dưới
lớp công cụ mảnh, lại gặp lớp chứa công cụ bằng
cuội. Surin Pookajorn đã liên hệ những công cụ
cuội này với công cụ ở địa điểm Đá cũ Kota Tam-
pan, Malaysia (Pookajorn S. 1991).

Về quan hệ giữa kỹ nghệ cuội và kỹ nghệmảnh
tước, Hà Văn Tấn cho rằng, Lang Rongrien (Thái
Lan), Mái đá Ngườm (Việt Nam) và Bạch Liên
động (Trung Quốc) là đại diện cho kỹ nghệ mảnh
tước hậu kỳ Pleistocene Đông Nam Á lục địa và
NamTrung Quốc. Ở Việt Nam, sau kỹ nghệmảnh
tước Ngườm (sau 23.000 BP) là kỹ nghệ đá với tỷ
lệ công cụ mảnh giảm, công cụ cuội ghè tăng lên.
Kỹ nghệ ấy không đặc trưng cho văn hóa Sơn Vi
và văn hóa Hòa Bình (Hà Văn Tấn 1990: 45 - 48).

Trên đất Campuchia, dấu tích văn hóa Hòa Bình
là hang Laang Spean, tỉnh Battambang. Trong sưu
tập 9.500 đồ đá có đến 99,6% là mảnh tước, còn
lại là công cụ cuội như nạo hình đĩa, rìu ngắn, công
cụ sumatralith với các biến thể khác, cùng gốmvăn
thừng đập, niên đại Hòa Bình muộn, 6.240 ± 70
BP (Valery Zeitoun et al. 2012: 529 - 537). Nhưng,
mới đây, hang này được khai quật sâu hơn, đến 5m,
là kỹ nghệ công cụ mảnh tước (niên đại từ 71.000
đến 26.000 BP). Trên lớp văn hóa này là lớp cư dân
văn hóa Hòa Bình, có tuổi từ 11.000 đến 5.000 BP,
gồm: chopper, chopping-tools, sumatralith, công
cụ bầu dục nằm cùng xương bò, hươu, lợn, tê giác.
Lớp trên cùng là vết tích mộ tángĐá mới, ở độ sâu
1,2m có tuổi 3.300BP (Heng Sophady et al. 2015:
1-15). Ở Myanmar, Thaw U Aung khai quật hang
Padah Lin ở phía tây cao nguyên Shan, thuộc sơ
kỳ Đá mới có thể so sánh với văn hóaHòa Bình của
Việt Nam (Thaw UAung 1971).
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Như vậy, các kỹ nghệ văn hóa Hòa Bình ở
Đông Nam Á lục địa có một số đặc trưng chung,
đó là văn hóa vật chất của các cộng đồng người
cư trú trong hang, bắt ốc, chế tác công cụ cuội,
chủ yếu là ghè một mặt, tiến hành săn bắt, hái
lượm trên các địa hình khác nhau, tạo dựng một
Đông Nam Á lục địa thống nhất trong đa dạng.

3.3. Dấu ấn văn hóa Hòa Bình ở Nam TrungQuốc
Ở Nam Trung Quốc có hàng trăm di tích kỹ

nghệ cuội ghè, có niên đại từ 30.000 đến 7.000
BP. Trong số đó, có một số di tích sơ kỳ Đá mới
mang dấu ấn kiểu văn hóa Hòa Bình, bắt nguồn từ
các di tích hậu kỳ Đá cũ vùng này và có quan hệ
nhất định với cư dân văn hóa Hòa Bình ở Bắc Việt
Nam (Trình Năng Chung 2009: 214 - 222).

HangĐộcThạchTử (独石仔), tỉnhQuảngĐông
có địa tầng dày 4m, gồm 5 tầng văn hóa. Tầng văn
hóa trên (tầng 2) có niên đại 11.500 BP, gồm công
cụ cuội ghè một mặt, công cụ gần hình rìu, công
cụ mảnh tước, nhưng chưa gặp sumatralith và rìu
ngắn. Tầng giữa (tầng 3), công cụ cuội ghè đẽo,
cuội xuyên lỗ giữa, đồ xương. Tầng dưới cùng (tầng
4) gặp công cụ cuội ghè đẽo, công cụ mảnh tước
( ake tools), cùng hóa thạchHomo sapiens và động
vật, niên đại 15.350 ±250 BP và 16.680 ± 570 BP
(Khâu Lập Thành và nnk. 1982: 456 - 475). Như
vậy, kỹ nghệ cuội ghèmộtmặt ở đây có nguồn gốc
từ kỹ nghệ cuội hậu kỳ Pleistocene.

Một di tích sơ kỳ Đá mới tiêu biểu ở tỉnh
Quảng Đông là Hoàng Nham động (黄岩洞). Di
tích được khai quật nhiều lần, địa tầng dày 2m, với
2 lớp văn hóa. Tầng dưới chủ yếu là công cụ cuội
ghè hạn chế ở rìa lưỡi, công cụ hình đĩa, rìu hình
bầu dục và rìu mài lưỡi, có nét gần với di tích Độc
Thạch Tử (Kiều Húc Cần 1991: 65 - 79).

Ở Quảng Tây, địa tầng di chỉ Bạch Liên Động
(白莲洞) có 3 giai đoạn phát triển: Giai đoạn I
(37.000 ± 2.000 BP) đặc trưng là công cụ mảnh
tước nhỏ, có dấu tu chỉnh. Giai đoạn II (19.910 ±
180 BP), ngoài công cụmảnh tước, xuất hiện công
cụ cuội ghè đẽo một mặt, đá cuội xuyên lỗ và rìu
mài lưỡi. Giai đoạn III (8.000 ± 800 BP và 7.080
± 125 BP) có mặt công cụ cuội ghè đẽo, đá cuội
xuyên lỗ, bàn mài và đồ gốm (Tạ Sùng An và nnk.

1987: 161 - 163). Như vậy, sớm hơn kỹ nghệ cuội
ghè một mặt ở Bạch Liên Động là kỹ nghệ mảnh
hậu kỳ Pleistocene.

Hang Tăng Bì Nham (增皮岩), tỉnh Quảng Tây
được khai quật các năm 1973, 1976 và 2001, được
nghiên cứu có hệ thống trong số các di tích sơ
kỳ Đá mới ở Nam Trung Quốc. Những người khai
quật ghi nhận di tích có các thời kỳ văn hóa khác
nhau. Trong đó lớp sớm nhất có niên đại 11.310 ±
180 BP, thuộc sơ kỳ Đá mới, tìm thấy rìu mài lưỡi,
công cụ cuội bầu dục, hình đĩa, đá xuyên lỗ, công
cụ làm từ xương và vỏ ngao, cùng đồ gốm văn
thừng. Trong lớp này còn tìm thấy di cốt người,
đa số chôn ngồi, thành phần chủng tộcMogoloid,
có các yếu tố hỗn chủng Australo-Neigroid (Viện
Khảo cổ học Trung Quốc 2003). Nhìn chung,
trong các di chỉ Đá mới sớm ở Nam Trung Quốc,
loại công cụ cuội ghè đẽo chiếm tỷ lệ cao, đồng
thời đã xuất hiện công cụ hình bầu dục, hình đĩa,
rìu mài lưỡi gợi lại kỹ nghệ Hòa Bình ở Bắc Việt
Nam. Trong các di tích sơ kỳ Đá mới Nam Trung
Quốc hầu như vắng mặt sumatralith và rìu ngắn,
vốn đặc trưng cho văn hóaHòa Bình, vắngmặt rìu
hình bầu dục mài lưỡi, mặt cắt ngang hình ô van,
vốn phổ biến trong văn hóa Bắc Sơn.

Trong kỹ nghệ cuội giai đoạn cuối Pleistocene
- đầu Holocene, ở Nam Trung Quốc có một số
phát hiện rất đáng suy nghĩ, thảo luận. Trước hết
là Hoabinhian - Technocomplex ở hang Tiêu Động
(硝洞), tỉnh Vân Nam, nơi có niên đại từ 43.500
đến 24.400 BP. Từ di tích này, người ta xem Vân
Nam là “cái nôi văn hóa Hòa Bình”, phát tán gen
và văn hóa của con người đến khu vực Đông Nam
Á (Xueping Ji, Kathleen Kuman et al. 2015: 1 - 9).
Hai là, niên đại xuất hiện đồ gốm văn thừng ở hang
Tiên Nhân Động (仙人洞), tỉnh Giang Tây có niên
đại 10.870 ± 240 BP (mẫu ZK-39-1), nằm cùng
chopper, nạo, công cụ hình đĩa, đồ xương, sừng, vỏ
trai (PhòngThí nghiệmC14Đại học BắcKinh 1982:
243 - 250). Ba là, những bằng chứng phytolith ở
hang Á Hoài (Yahuai) (娅怀), tỉnh Quảng Tây, cho
biết con người đã sử dụngmột số loài thực vật như
tre, cọ trong cuộc sống từ 30.000 BP, họ đã biết
đến lúa hoang (wild rice) vào 16.000 BP và được
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xem đây là tiền đề cho việc thuần hóa cây lúa ở
vùng Hoa Nam (Wu Y., Xie G. et al. 2020).

Trong giai đoạn 30.000 - 7.000 BP, Bắc Việt
Nam và Nam Trung Quốc cùng tồn tại kỹ nghệ
công cụ cuội ghè đẽo và đều phát triển theo
hướng đồ đá lớn. Sự khác biệt giữa hai nơi có
thể nhận ra được là từ sơ kỳ Holocene hay từ
kỹ nghệ Hoabinhian. Những khác biệt còn rõ rệt
hơn nữa ở giai đoạn tiếp sau, khi mà sự tiến bộ
về kỹ thuật và sự thích ứng của con người với
môi trường càng được nâng lên. Ngay từ sơ kỳ
Đá mới, cư dân Hoabinhian ở Bắc Việt Nam, bên
cạnh kỹ thuật ghè một mặt đã nảy sinh kỹ thuật
ghè hai mặt, như rìu hình bầu dục, rìu hạnh nhân,
rìu ngắn, đôi khi cả sumatralith. Những công cụ
này mang lại hiệu quả cao cho việc chế tạo công
cụ từ tre, gỗ. Trong khi đó, kỹ nghệ ghè hai mặt
ở Nam Trung Quốc ít phổ biến. Cả hai nơi đều
sớm nảy sinh kỹ thuật mài lưỡi công cụ, nhưng ở
Nam Trung Quốc, kỹ thuật này thường gặp trên
các viên cuội mỏng hoặc công cụ mảnh cuội bổ;
còn ở Bắc Việt Nam, kỹ thuật mài lại phổ biến
trong văn hóa Bắc Sơn trên những chiếc rìu cuội
dày, hình bầu dục.

Những viên cuội xuyên lỗ giữa ở Nam Trung
Quốc xuất hiện rất sớm, từ hậu kỳ Pleistocene,
sau đó có mặt lẻ tẻ trong một số di tích kỹ nghệ
cuội sơ kỳ Đá mới. Trong khi đó, ở Việt Nam, loại
di vật này xuất hiện khá muộn trong Hoabinhian,
chúng hoàn toàn vắng mặt trong giai đoạn trung
kỳ Đá mới, để rồi trở nên phổ biến trong tất cả
các văn hóa hậu kỳ Đá mới ở Tây Nguyên, như các
văn hóa Lung Leng (Kon Tum), Biển Hồ (Gia Lai),
Buôn Triết (Đắk Lắk và Đắk Nông) (Nguyễn Khắc
Sử 2007).

Kết luận
Trong tiền sử Việt Nam, văn hóa Hòa Bình được

xem như là giai đoạn chuyển tiếp từ Pleistocene
sang Holocene, từ Đá cũ sang Đá mới, từ săn bắt
hái lượm độc tôn sang nông nghiệp sơ khai. Các

cộng đồng cư dân văn hóa Hòa Bình phân bố tập
trung cao ở các tỉnh Hòa Bình và Thanh Hóa, nơi
có nhiều di tích sớm và được xem là địa bàn gốc
của Hoabinhian. Từ đây, con người di chuyển ra
các vùng sinh thái xung quanh, xác lập các văn
hóa trung kỳ Đá mới ở vùng đồng bằng ven biển
Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, cũng như các tỉnh Tây
Nguyên. Những cư dân văn hóa Hòa Bình ở Hòa
Bình - Thanh Hóa đã di cư sang các địa bàn khác
của Đông Nam Á lục địa để sinh cư, tạo dựng một
Đông Nam Á thống nhất trong đa dạng.

Trong quá trình tồn tại và phát triển, cư dân
văn hóa Hòa Bình đã để lại cho nhân loại những
giá trị di sản văn hóa nổi bật về sự tương thích của
con người với sự biến động khắc nghiệt của môi
trường vào giai đoạn băng hà cuối cùng; được thể
hiện sinh động ở mô thức cư trú, chiến lược khai
thác thức ăn, hình thái và kỹ thuật chế tác công
cụ. Những bằng chứng địa - khảo cổ ở giai đoạn
văn hóa Hòa Bình đã xác nhận các hoạt động
của con người gắn liền với sự biến động của môi
trường khu vực, đóng góp một cái nhìn về sự biến
đổi cấu trúc quá khứ, về thay đổi phong cảnh địa
phương, về biến động quần xã động - thực vật
theo thời gian. Sự đa dạng văn hóa và tập tính,
truyền thống của con người trong cư trú hang
động hoặc mái đá; các thành tựu văn hóa mà cư
dân văn hóa Hòa Bình đã đạt được, đều gắn liền
với môi trường nhiệt đới gió mùa nằm sâu trong
lục địa hoặc khai thác nguồn lợi của biển, xứng
đáng là một thí dụ nổi bật toàn cầu về di sản văn
hóa nhân loại, một cơ tầng văn hóa đặc sắc trong
tiền sử Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Văn hóa Hòa Bình là hiện tượng chung độc
đáo cho Đông Nam Á và Nam Trung Quốc. Để
nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn về nền văn hóa này,
các nhà tiền sử học Đông Nam Á và Nam Trung
Quốc cần tiến tới các chương trình hợp tác cùng
nhau khai quật, nghiên cứu và hội thảo khoa học
nhiều hơn nữa về khảo cổ học Hoabinhian trong
tương lai.
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HOA BINH CULTURE IN VIETNAM
AFTER NEARLY A CENTURY OF
DISCOVERIES AND RESEARCHS

7KLV SDSHU SUHVHQWV DQ RYHUYLH RI WKH RD LQK F OW UH LQ 9LHWQDP DIWHU QHDUO

D FHQW U RI GLVFRYHU DQG UHVHDUFK ,W FRYHUV WRSLFV UDQJLQJ IURP KLVWRULRJUDSK

QH LQVLJKW LQWR KDELWDWV DQG FKDUDFWHULVWLFV RI DUFKDHRORJLFDO WRROV WR HFRQRPLF

DFWLYLW WKH ULVH RI SRS ODWLRQV DQG UHODWLRQVKLSV EHW HHQ WKH F OW UH DQG WKH

DUFKDHRORJLFDO VLWHV LQVLGH DQG R WVLGH 9LHWQDP 9LHWQDPHVH DUFKDHRORJLVWV

FRQVLGHU WKH RD LQK F OW UH WR EH D SKHQRPHQRQ RI D PDWHULDO F OW UH FUHDWHG

E D VSHFLILF JUR S RI SHRSOH RI SRVVLEO RQH HWKQLFLW KR LQKDELWHG WKH PR QWDLQR V

OLPHVWRQH WHUUDLQ RI QRUWKHUQ 9LHWQDP 7KH F OW UH GDWLQJ F WR

3 FRQVLVWHG RI WKUHH SHULRGV L WKH SUH RDELQKLDQ 3 LL

WKH W SLFDO RDELQKLDQ 3 DQG LLL WKH GHYHORSLQJ RDELQKLDQ

3 7KH D WKRU ILQGV WKDW RDELQKLDQ DV D 6R WKHDVW VLDQ

SKHQRPHQRQ KLFK RULJLQDWHG LQ QRUWKHUQ 9LHWQDP ,W UHSUHVHQWHG WKH WUDQVLWLRQ

SHULRGV IURP 3OHLVWRFHQH WR RORFHQH IURP 3DODHROLWKLF WR 1HROLWKLF DQG IURP D

K QWHU JDWKHU VRFLHW WR SULPLWLYH DJULF OW UDO DFWLYLW 7KH RD LQK F OW UH KDV

OHIW D OHJDF RI R WVWDQGLQJ F OW UDO YDO HV UHODWLQJ WR PDQ WRSLFV V FK DV PDQ V

DGDSWDWLRQ WR WKH HQYLURQPHQW VHWWOHPHQW SDWWHUQV IRRG H SORLWDWLRQ VWUDWHJ

DQG WRRO PDNLQJ WHFKQLT HV ) UWKHU VW G VKR OG EH PDGH YLD LQWHUQDWLRQDO

DUFKDHRORJLFDO FRRSHUDWLRQ SURJUDPPHV


