
ВЕ ВОДИ ВОВЕ ВОДИ ВО:: ВИЕТНАМВИЕТНАМ

Виетнам или официјално Со-Виетнам или официјално Со-
цијалистичка Република Виетнам е цијалистичка Република Виетнам е 
најисточна земја на полуостровот најисточна земја на полуостровот 
Индокина. Со популација од повеќе Индокина. Со популација од повеќе 
од 85 милиони, Виетнам е 13. земја од 85 милиони, Виетнам е 13. земја 
по ред по број на жители.по ред по број на жители.

Климатските услови во оваа земја Климатските услови во оваа земја 
се различни и варираат во зависност се различни и варираат во зависност 

од областа. Повисоките места обич-од областа. Повисоките места обич-
но имаат пониска температура од но имаат пониска температура од 
низинските. Во јужниот дел на зем-низинските. Во јужниот дел на зем-
јата, во градот Хо Ши Мин (поранешен јата, во градот Хо Ши Мин (поранешен 
Сајгон) и кај Меконг Делтата, тем-Сајгон) и кај Меконг Делтата, тем-
пературата е постабилна и се движи пературата е постабилна и се движи 
од 21 до 28 степени Целзиусови од 21 до 28 степени Целзиусови 
преку целата година. Во планините преку целата година. Во планините 

промената е подрастична од 5 0Ц во промената е подрастична од 5 0Ц во 
декември и јануари до 37 0Ц во јули.декември и јануари до 37 0Ц во јули.

Во Виетнам задолжително треба Во Виетнам задолжително треба 
да се видат Ханој и Хоан Кијем, Езе-да се видат Ханој и Хоан Кијем, Езе-
рото на обновениот меч (што би рото на обновениот меч (што би 
значело во превод), чии брегови се значело во превод), чии брегови се 
обраснати со зеленило. Во средината обраснати со зеленило. Во средината 
на паркот се наоѓа цитадела, која на паркот се наоѓа цитадела, која 
денес е воена база. Пагодата (храм денес е воена база. Пагодата (храм 
од дрво или од камен) на самиот крај од дрво или од камен) на самиот крај 
на езерото е подигната во знак на на езерото е подигната во знак на 
победата над Монголите во XIII век. победата над Монголите во XIII век. 
Легендата за името на езерото Легендата за името на езерото 
настанала во XV век и зборува за тоа настанала во XV век и зборува за тоа 
дека пред големата битка со Ки-дека пред големата битка со Ки-
незите од езерото излегла самовила незите од езерото излегла самовила 
и му го зела мечот на кралот, кој и му го зела мечот на кралот, кој 
пловел по езерските води. Кралот пловел по езерските води. Кралот 
бил очаен, а во меѓувреме од езерото бил очаен, а во меѓувреме од езерото 
излегла златна желка и му го вратила излегла златна желка и му го вратила 
мечот. Во знак на благодарност во мечот. Во знак на благодарност во 
средина на езерото била подигната средина на езерото била подигната 
пагода со црвена ѕвезда, која денес е пагода со црвена ѕвезда, која денес е 
амблем на Ханој.амблем на Ханој.

Вниманието на туристите го Вниманието на туристите го 
привлекува и пагодата со еден столб, привлекува и пагодата со еден столб, 
која со својот изглед потсетува на која со својот изглед потсетува на 
лотос. Ја изградил еден од кралевите лотос. Ја изградил еден од кралевите 
од династијата Ли, кој подолго немал од династијата Ли, кој подолго немал 
потомство. потомство. 

Исто така, комплексот на Храмот Исто така, комплексот на Храмот 
на книжевност од XI век, изграден во на книжевност од XI век, изграден во 
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ВИЕТНАМ вид на пагода, му е посветен на вид на пагода, му е посветен на 
прочуениот кинески филозоф прочуениот кинески филозоф 
Конфучие. Од XV до XVIII век во овој Конфучие. Од XV до XVIII век во овој 
храм им се доделувале награди на храм им се доделувале награди на 
најдобрите студенти. Кога пре стол-најдобрите студенти. Кога пре стол-
нината се преселила во градот Хуе, нината се преселила во градот Хуе, 
храмот бил претворен во музеј. На храмот бил претворен во музеј. На 
камените плочи поставени на камените плочи поставени на 
скулптурите, кои ги претставуваат скулптурите, кои ги претставуваат 
желките, се напишани имињата на желките, се напишани имињата на 
најдобрите студенти.најдобрите студенти.

Додека заминувате од овој град-Додека заминувате од овој град-
музеј ракавите на Црвената река се музеј ракавите на Црвената река се 
сè потесни, а полињата со ориз се сè сè потесни, а полињата со ориз се сè 
попространи.попространи.

Асфалтниот пат од Ханој до при-Асфалтниот пат од Ханој до при-
стаништето Халонг е долг 165 км, се стаништето Халонг е долг 165 км, се 
минува меѓу оризови полиња, кау-минува меѓу оризови полиња, кау-
чукови шуми со прашумски рас-чукови шуми со прашумски рас-
тенија. Халонг се разгледува со мали тенија. Халонг се разгледува со мали 

бротчиња и при испловувањето со бротчиња и при испловувањето со 
бродот имате прекрасна глетка на бродот имате прекрасна глетка на 
околу стотина камени острови, кои околу стотина камени острови, кои 
се дел од останатите 2.000 ос тров-се дел од останатите 2.000 ос тров-
чиња. Според легендата, змејот се чиња. Според легендата, змејот се 
спуштал од небото во водите на Јуж-спуштал од небото во водите на Јуж-
ното Кинеско Море за малку да се ното Кинеско Море за малку да се 
одмори, при што уморен замавнал одмори, при што уморен замавнал 
со својата опашка, удрил во брегот и со својата опашка, удрил во брегот и 
го распрснал на неколку илјади пар-го распрснал на неколку илјади пар-
чиња. Зборот Халонг значи "змеј кој чиња. Зборот Халонг значи "змеј кој 
се симнал од небото". Интересен е по-се симнал од небото". Интересен е по-
датокот дека 775 острови се под заш-датокот дека 775 острови се под заш-
тита на УНЕСКО. Во водите на овој тита на УНЕСКО. Во водите на овој 
залив живеат повеќе од 400 видови залив живеат повеќе од 400 видови 
риба, 160 видови корали и 355 ви до-риба, 160 видови корали и 355 ви до-
ви планктони.ви планктони.

Бреговите на заливот се населени Бреговите на заливот се населени 
уште од праисториско време. Денес уште од праисториско време. Денес 
има селски населби и на вода, меѓу има селски населби и на вода, меѓу 
џиновските камени острови. Тамош-џиновските камени острови. Тамош-
ните жители, главно, се хранат со ните жители, главно, се хранат со 
ориз и со риба, но колку нивниот ориз и со риба, но колку нивниот 
живот и да изгледа примитивен тие живот и да изгледа примитивен тие 
сепак не ни помислуваат да го ме-сепак не ни помислуваат да го ме-
нуваат. Со текот на времето ве-нуваат. Со текот на времето ве-
тровите кои тука дуваат и брановите тровите кои тука дуваат и брановите 
ги извајале островите во денешните ги извајале островите во денешните 
облици и сега едни личат на чајник, облици и сега едни личат на чајник, 
други на брод, едра..., но тие  не се други на брод, едра..., но тие  не се 
населени.населени.
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