
1 
 

Aejjrsite.free.fr  Magazine Good Morning   5 avril 2015   © D.R. ĐINH Trọng Hiếu 

« Mùa Xuân là Tết chặt cây... »        

Sur l’abattage printanier des arbres à Hà Nội 

                                            Song ngữ Việt-Pháp (texte bilingue), ĐINH Trọng Hiếu, JJR 1956    

 

Không phải chỉ mình tôi phẫn nộ về chuyện này. Nhiều thanh niên, thiếu niên Hà Nội, cũng tố cáo 
một hành vi ngu xuẩn và tai hại : những hàng cây bị cưa chặt mới đây ít nhất đã mấy chục năm 
tuổi đời, khi các cháu 40-50 tuổi chắc gì sẽ tìm lại được bóng cây mát ?  

    

                                              ©HoangDinhNam                                                                             ©VietWeekly 

Je ne suis pas seul à m’indigner. Des gamins venus avec leurs parents ainsi que beaucoup d’autres jeunes 
dénoncent les agissements imbéciles et irréfléchis : des arbres d’au moins 40 à 50 ans d’âge sont abattus. Quand 
ces jeunes auront 40-50 ans, pourront-ils espérer d’autres ombrages ? Et en attendant ? Regardez sur You Tube : 

https://www.youtube.com/watch?v=gtVvRrcYQAg 

Dès que j’ai appris la nouvelle, j’ai posté plusieurs courriers invitant mes amis et connaissances à s’informer. Les 
media au Việt Nam n’ont jamais été aussi prompts et aussi unanimes à réagir. Malheureusement, c’est en 
vietnamien et les francophones ont peu compris. D’où ce texte bilingue. 

Các phương tiện truyền thông trong nước hầu như nhất trí phản ánh rầm rộ sự kiện này, như 
một việc thiết thân và liên quan chặt chẽ đến đời sống mỗi người. Không những chỉ « bức xúc », 
« nuối tiếc », ông Nguyễn Lân Dũng, nhà Sinh học và cựu đại biểu Quốc hội, « Nhà giáo nhân 
dân », than phiền : không cơ quan nào hỏi ý kiến các nhà khoa học cả ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0TnPT55cGKs 

https://www.youtube.com/watch?v=gtVvRrcYQAg
https://www.youtube.com/watch?v=0TnPT55cGKs
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Ces media unanimes et de manière assez inhabituelle, interviewent non seulement de simples gens de la Capitale, 
mais encore des scientifiques. Le professeur et biologiste Nguyễn Lân Dũng, ancien député et « Enseignant du 
Peuple » regrette vivement : les instances scientifiques n’ont été consultées ni sur l’abattage des arbres, ni sur les 
essences destinées à remplacer les arbres abattus. Il formule de sérieuses réserves sur les Manglieta fordiana 
(vàng tâm), espèce à croissance lente, ces arbres replantés seront inaptes à fournir rapidement de l’ombre. 

Le secrétaire de l’Association des Architectes du Việt Nam, Phạm Văn Tùng, rappelle sévèrement : « Dans la 
planification urbanistique, un espace public doit être prévu, composé d’arbres verts, de surfaces aquatiques, de 
jardins publics. C’est sa raison d’être. Sinon l’espace urbain deviendra un espace concentrationnaire, bétonné, 
sciemment conçu pour emprisonner ses habitants. Personne ne saura y vivre »  

« Quy hoạch đô thị có không gian công cộng : cây xanh, mặt nước, công viên. Đấy là sống còn 
của nó. Nếu không, thành phố trở thành trại giam một cách tự giác cho cư dân đô thị, bằng bê-
tông. Không ai sống được nữa », ông Phạm Thanh Tùng, Chánh văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt 
Nam nhắc rõ như thế.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=OvGsjDlwlu4 

Ce projet d’abattage a commencé d’une manière insidieuse, depuis un certain temps déjà, mais prend une 
tournure délibérée et surtout sans concertation aucune avec la population (cette dimension est rappelée sur tous 
les media). Il concerne cependant des quartiers populeux et touristiques de Hà Nội : Đống Đa, Ba Đình, Hoàn 
Kiếm, Hai Bà Trưng. 

 

Trước việc đời sống thường ngày của mình bị xâm phạm một cách ngang nhiên như thế, người 
Hà Nội đã có từng loạt phản ứng, có lẽ tự phát, nhưng khá đồng bộ. Họ hát để tiếc hàng cây bị 

https://www.youtube.com/watch?v=OvGsjDlwlu4
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chặt một cách thô bạo, để lên án những việc làm tắc trách. Họ biểu tình, khoác trên thân cây 
những khẩu hiệu bảo vệ, phản đối tích cực và nhịp nhàng chống chuyện chặt cây. « Tôi là cây » 
như khi Paris bị khủng bố đã viết, treo, và biểu tình « Je suis Charlie »... 
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Paris, devant le terrorisme, proclamait : « Je suis Charlie ». Devant l’abattage sauvage (et néanmoins programmé) 
des arbres, les Hanoïens, touchés directement dans leur vie quotidienne, ont su traduire leur colère par des 
actions spontanées, certes, mais multiformes. « Je suis l’arbre » tient fièrement cette jeune femme, son sourire 
équivaut à une résolution tranquille. On chante, individuellement, et collectivement. Jadis « Les chants retentissent 
plus forts que les bombes » («Tiếng hát át tiếng bom ») : feraient-ils reculer, dans les temps actuels, l’autre 
barbarie des tronçonneuses («Tiếng hát át tiếng cưa ») ? 

Sur Facebook, un poème, parmi tant d’autres, que j’essaie de traduire :  
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Je n’aime pas, je n’aime plus les réactions à chaud. Mais derrière ces abattages d’arbres, craignons un dessein 

plus noir : pervertir jusqu’à l’environnement. Ils se sont dépêchés, pour, justement, faire que ce soit irrémédiable. 

Ils se sont arrêtés, certes : pause ou recul pour mieux avancer ? Notre vigilance est de rigueur. 

Bây giờ tôi không thích phản ứng với nhiệt tính trên những vấn đề thời sự. Nhưng phải đặt câu 

hỏi, xem bóng đen có rình sau hành động giết cây xanh chăng. Làm hư đốn môi trường : âm 

mưu... ? cố làm nhanh để không thể quay trở về tình hình trước ? Phải chăng như vậy ? Họ đã 

ngưng, ngưng tạm hay lùi một bước để tiến thêm ba bước ? Hãy nên tỉnh táo và sẵn sàng.  

 

(Kỳ tới : chăm sóc cây nơi đô thị cho khỏi mối mọt, gãy cành. Prochainement : soins aux arbres des villes).  

                                                          Đ.T.H.  

 

Cáo lỗi với bạn đọc : 

Sáng nay, khi bài này lên khuôn, tôi đã vô tình dùng một bức hình ghép giả tạo : một cháu bé 
đang ngồi chỉ vào gốc cây bị chặt và khóc. Hai bạn đọc, một ở Hà Nội, một ở Paris, thông báo 
ngay cho biết. Vậy thành thực xin lỗi quý vị và bạn đọc : tố cáo việc chặt cây ở Hà Nội không thể 
nào dùng những phương tiện mờ ám, không đáng tin cậy. Tôi xin nhận lỗi lầm và sơ hở. 

 

    

Aux lecteurs du G.M. :  

Dans une version parue précédemment, j’ai utilisé sans le savoir un photo-montage, visible ci-dessus. Deux 
lecteurs, l’un à Hà Nội, l’autre à Paris, m’en ont immédiatement prévenu. Je vous présente mes sincères excuses: 
dénoncer les abattages des arbres à Hà Nội est juste et légitime, mais jamais ne saurait se satisfaire de 
documents douteux. Encore une fois, j’assume l’entière responsabilité de cette négligence. 

                                                                             Đ.T.H.   


