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François Hollande : Pháp ban hành quốc tang trong ba ngày, kể từ hôm 15/11/2015 - REUTERS /Stephane de Sakutin 

Trong ba ngày, kể từ 15/11/2015, nước Pháp để quốc tang tưởng niệm 129 nạn nhân thiệt mạng 

trong 6 vụ tấn công đẫm máu ở Paris và vùng Seine- Saint Denis. Pháp huy động thêm 3.000 binh 

lính để bảo vệ an ninh trên toàn quốc. Paris tiếp tục chiến dịch quân sự tại Syria để tiêu diệt quân 

thánh chiến Hồi giáo. 

Trả lời đài truyền hình Pháp TF1 tối ngày 14/11/2015, Thủ tướng Manuel Valls tuyên bố : nước 

Pháp « tiếp tục can thiệp tại Syria với mục đích tiêu diệt » quân thánh chiến Hồi giáo cực đoan 

Daech. Tổ chức này chính thức nhận là tác giả gieo rắc kinh hoàng cho nước Pháp.  

Thủ tướng Valls nhấn mạnh : « Chúng ta đang trong tình trạng chiến tranh, chúng ta sẽ hành động 

và tấn công kẻ thù muốn tàn phá nước Pháp, tàn phá Châu Âu, tàn phá Syria và Irak (…) cuộc 

chiến đó đang diễn ra trên lãnh thổ quốc gia và trên trận địa Syria » 

Từ tháng 9/2014, Pháp tham gia liên minh quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo đang hoành 

hành tại Irak và từ 7 tuần lễ qua, Paris mở rộng can thiệp quân sự sang Syria. Các đoạt oanh kích 

nhắm vào thành trì của tổ chức Hồi giáo cực đoan này.  

Bộ trưởng Quốc phòng Jean-Yves Le Drian đánh giá Pháp cần phải tấn công một cách triệt để vào 

tất cả các trung tâm huấn luyện, vào các sào huyệt và nhất là các nguồn tài trợ của tổ chức Nhà 

nước Hồi giáo.  

Thủ tướng Pháp không loại trừ khả năng Pháp tiếp tục là mục tiêu tấn công khủng bố. Tình trạng 

khẩn cấp đã được ban hành vài giờ sau 6 vụ tấn công đẫm máu ở Paris, có thể sẽ được triển hạn 

thêm. Hôm nay, các rạp hát, các viện bảo tàng trong nội thành tiếp tục đóng cửa. 



Đoàn kết quốc gia   

Nước Pháp để quốc tang trong ba ngày, kể từ hôm nay. Chiều nay, Nhà thờ Đức Bà Paris tổ chức lễ 

cầu nguyện tưởng niệm các nạn nhân. Các trường học trên toàn quốc ngày mai hoạt động bình 

thường. Cũng ngày mai, một phút mặc niệm được dự trù vào lúc 12 giờ trưa. Hội nghị quốc tế về 

khí hậu COP 21 vẫn được duy trì.   

Về mặt chính trị, Tổng thống Pháp François Hollande bắt đầu tiếp lãnh đạo của các đảng phái chính 

trị. Trưa nay, người đầu tiên được tiếp là cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy, ông được tiếp với tư 

cách chủ tịch đảng Les Républicains. Sau đó, Tổng thống Hollande lần lượt làm việc với Chủ tịch 

Thượng và Hạ viện, trước khi triệu tập Quốc hội lưỡng viện vào ngày 16/11/2015 tại cung điện 

Versailles. 
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Cảnh sát và quân đội tăng cường các biện pháp an ninh xung quanh các tụ điểm du lịch - REUTERS /Yves Herman 

Hai ngày sau loạt tấn công đẫm máu tại Paris, con số nạn nhân tạm thời được đưa ra lên tới 129 

người thiệt mạng và hơn 350 người bị thương. Trong số thương vong có khoảng 20 người ngoại 

quốc, gồm các quốc tịch Bỉ, Tây Ban Nha, Rumani, Anh, Tunisia, Algeri ..... 

Về công cuộc điều tra, các nguồn tin cảnh sát và tư pháp cho hãng thông tấn AFP biết, tới sáng nay, 

15/11/2015 giới điều tra đã nhận diện được một kẻ khủng bố tự sát tại nhà hát Bataclan, quận 11 

Paris. 6 người bị tạm giam. Một chiếc xe hơi hiệu Seat màu đen được nhóm khủng bố sử dụng trong 



đợt xả súng trên đường phố Paris cách nay hai ngày đã được tìm thấy tại thị trấn Montreuil, sát cạnh 

với nội thành Paris. 

Ba toán khủng bố tấn công phối hợp  

Ngày 14/11/2015, giới điều tra Pháp công bố những thông tin đầu tiên. Một trong những kẻ khủng 

bố tự sát được nhận dạng, 29 tuổi, người Pháp, gốc Bắc Phi, nằm trong danh sách đen của cảnh sát. 

Một hộ chiếu Syria cũng được tìm thấy bên cạnh xác của một tay khủng bố tự sát trước sân vận 

động quốc gia Stade de France. 

Trong cuộc họp báo chiều hôm qua 14/11/2015, Chưởng lý tòa án Paris François Molins cho biết 

những kết quả điều tra đầu tiên. Bảy kẻ khủng bố, không phải là 8 như thông tin lúc ban đầu, chia 

thành ba nhóm , tấn công có phối hợp với mục tiêu giết càng nhiều càng tốt. 

Tất cả đều thiệt mạng, sáu người trong số họ cho nổ bom tự sát. Một nhóm tìm cách xâm nhập, 

nhưng bất thành, vào sân vận động Stade de France nơi diễn ra trận bóng đá giao hữu Pháp-Đức, có 

Tổng thống François Hollande trong số 80.000 khán giả. Nhóm thứ hai tấn công vào nhà hát 

Bataclan đang có chương trình biểu diễn nhạc rock với 1.500 khán giả. Nhóm thứ ba nổ súng bắn 

khách hàng, tấn công vào ba quán ăn.  

« Nhận dạng thủ phạm khủng bố đầu tiên » 

Theo Chưởng lý François Molins, một trong các sát thủ bỏ xác tại nhà hát Bataclan là Omar Ismail 

Mostefai, 29 tuổi, sinh năm 1985 ở ngoại ô Paris. Từ năm 2010, thanh niên này đã bị xếp vào danh 

sách đen, thành phần có tiền án hình sự, tín đồ Hồi giáo cực đoan nhưng chưa có liên hệ với khủng 

bố. Các nhà điều tra đang truy tìm dấu tích xác định Omar Ismail Mostefai có sang Syria vào năm 

2014 nhân một chuyến du lịch tại Thổ Nhĩ Kỳ. 

Chiều hôm qua, cảnh sát Pháp đã câu lưu người cha và một người anh em của Omar Ismail 

Mostefai, lục soát nhà cửa của những người thân quen của thủ phạm khủng bố. Tổ chức Nhà nước 

Hồi giáo xác nhận đã ra tay « trả thù nước Pháp và Paris là một thủ đô đồi trụy ». 

Mặt khác, một hộ chiếu Syria cũng đã được tìm thấy bên cạnh thi thể của một tay khủng bố khác, 

trước sân vận động Stade de France. Chủ nhân của hộ chiếu này sinh năm 1990, tại Syria, chưa có 

tên trong sổ đen của cảnh sát Pháp, là một trong số hàng chục ngàn thuyền dân đã đến đảo Laros, 

Hy Lạp hồi tháng 10/2015. 

Giới điều tra hy vọng qua xét nghiệm ADN và nỗ lực phối hợp với đồng nghiệp Châu Âu sẽ truy 

tìm ra nguồn gốc của toán sát thủ. Ngoài hướng Syria, cuộc điều tra hướng về vương quốc Bỉ. 

Nhờ vào các băng hình camera và nhân chứng, cảnh sát Pháp cũng đã nhận dạng hai chiếc xe du 

lịch được quân khủng bố sử dụng và đã tìm thấy hai chiếc. Trong chiếc Seat bỏ lại tại Montreuil, 

ngoại ô Paris, có súng AK 47. 
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Cảnh sát Bỉ phong tỏa đường phố Bruxelles, trong đợt câu lưu các nghi can hôm 14/11/2015 - H. DEVRIENDT / AFP 

Hướng điều tra đang dồn về phía Bruxelles. Cảnh sát Bỉ tạm giam ba người bị tình nghi có liên 

quan đến loạt tấn công tại Paris trong đêm ngày 13/11/2015. Theo lời bộ trưởng Tư pháp Bỉ một 

những người này có « liên quan đến chiếc xe Polo màu xám » được phát hiện gần nhà hát Bataclan 

quận 11 Paris. Tại đây đã có 89 người chết. 

Phát biểu trên đài truyền hình quốc gia RTBF ngày 14/11/2015, thủ tướng Bỉ Charles Michel cho 

biết thêm những người này đã bị bắt tại quận Molenbeek, trực thuộc thủ đô Bruxelles. Có khả năng 

« một trong những người bị bắt đã có mặt tại Paris vào tối thứ sáu vừa qua ». Thông tín viên đài RFI 

từ Bruxelles, Pierre Benazet giải thích thêm :  

« Một trong ba người bị tạm giam, mang quốc tịch Pháp. Các vụ bắt giữ nói trên cũng như vụ giữ 

lại chiếc xe của ba người này đã diễn ra tại Bruxelles, chính xác hơn là tại quận Molenbeek trực 

thuộc thủ đô vương quốc Bỉ.   

Molenbeek từng là địa điểm được các nhà điều tra quan tâm trong loạt khủng bố nhắm vào Paris 

hồi tháng Giêng vừa qua. Khu vực này lại được công luận chú ý tới trở lại sau vụ tấn công bất 

thành nhắm vào tàu hỏa cao tốc Thalys hồi tháng 8/2015.  

Thể theo yêu cầu của phía Pháp, các giới chức Bỉ đã ra lệnh khám xét nhà tại trong quận 

Molenbeek. Chưởng lý của Tư pháp Bỉ, Jean-Pascal Thoreau cho biết :  

http://vi.rfi.fr/auteur/thanh-ha/


"Ngay từ tối thứ Sáu 13/11/2015 Viện Công tố Paris đã yêu cầu Viện Công tố Bruxelles hợp tác 

trên bốn điểm. Đặc biệt trong đó có yêu cầu liên quan đến một chiếc xe hơi mang bảng số của Bỉ và 

đã được thuê tại Bỉ. Chiếc xe này đã được phát hiện gần nhà hát Bataclan.  

Hai công dân Bỉ có tên trong danh sách các nạn nhân của loạt tấn công vừa qua tại Paris. Viện 

công tố Bỉ cho mở một cuộc điều tra đặc biệt, và hồ sơ này được đặt trong tay một vị thẩm phán đặc 

trách về các vấn đề khủng bố". Cũng trong ngày hôm qua, hội đồng an ninh quốc gia Bỉ đã họp lại 

hai lần ». 

 


