Hình 13 (Texte) : Bản ñồ Thế Giới
Bước chân loài người từ 2 triệu năm qua
• Người ñầu tiên xuất hiện ở Phi Châu, không có lông nên sống ở xứ nóng.Từ
ngày biết dùng lửa, thời ñá ghè, khắc phục ñược nóng lạnh nên lan ñi tiếp.
1. Di ven biển ñến Phi Luật Tân: Thủy tổ nông nghiệp.
2. Tiến lên phía bắc, trụ ở IRAN, IRAQ: Thủy tổ du-mục.
• 18.000BC, khí quyển lạnh nên nước biển ñông thấp hơn ngày nay là 130,50m.
• 8.000 năm về trước nước biển dâng cao hơn ngày nay là 10,30m, do ñó sắc dân
nông nghiệp di lên Hy Mã Lạp Sơn (Tây Tạng), Trường Sơn (Việt Nam) là
vùng ñất cao ở ven biển. (6.000BC).
• 5.500 năm về trước, nước biển rút xuống mực nước ngày hôm nay Hồi cư: Trở
về quê cũ theo ven sông Hoàng Hà, Dương Tử, Tây Giang, Hồng Hà, sông Mã,
sông Cửu Long là những con sống lớn.
• 5.000 năm về trước, sau khi ổn ñịnh ñời sống thì thành lập binh-lực ñể ñi xâmlăng, ñầu têu là nuớc Ngô. Người bị ñánh lập phòng tuyến chống cự là nước
Văn Lang (15 sắc tộc Việt) với học thuyết Rồng Tiên (tự vệ), và nước Sở với
học-thuyết Vô-Vi (tự vệ) chiếm cứ ñịa bàn từ phía nam sông Dương Tử tới ñèo
Hải Vân (khi trước mang tên là Ải Vân). Phía Tây ñến tận sông Cửu Long
(3.000BC)
Dân Nông Nghiệp sinh sống ở lục ñịa Tàu ngày nay (quần cư và ñịnh cư).
Dân Du Mục di chuyển theo cánh ñồng cỏ (steppe), tiến lên phía Bắc (quần cư
và du cư). Tới biển Caspienne thì quá lạnh, không có Steppe nên
1) Lan sang phía ðông (Âu-Châu).
2) Lan sang phía Tây tới KAZAKHSTAN, Mông-Cổ, Mãn-Thanh. Hết ñường thì
tràn xuống phía Nam.Tới sông Hoàng Hà thì gặp dân Nông Nghiệp tại chỗ.
• 3.900 năm về trước (1.900BC) , dân du-mục ñầu tiên gặp dân Nông nghiệp ở
lưu vực sông Hoàng Hà, ñó là sắc dân có danh xưng là Hạ; Sau ñó là Thương,
Chu, Tần, Hán (Hán là tên triều ñại chứ không phải sắc dân)... ðường di
chuyển của họ qua KAZAKHSTAN, MONGOLIE, Manchourie rồi tràn
xuống phía nam vì gặp biển.
(coi bản ñồ trang bên cạnh)
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